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Εισαγωγή 

«Κάθε άνθρωπος από την στιγµή που γεννιέται έχει την ευχέρεια να µετακινείται από τον 

έναν τόπο στον άλλον, από τη µία χώρα στην άλλη αλλά οι πρόσφορες προϋποθέσεις της ζωής του 

βρίσκονται κατά κανόνα όχι πέραν της δικής του κοινωνίας και της αντίστοιχης εδαφικής περιοχής. 

Η έξοδος βέβαια από αυτή είναι πάντοτε κάτι το εξαιρετικό. Η αναγκαστική όµως έξοδος από αυτή 

είναι πάντοτε σχεδόν αιτία δυστυχίας καθώς συνεπάγεται δυσχέρεια, κρίσιµη συχνά όχι µόνο για το 

«ευ ζην» αλλά και για το απλώς «ζην» του αποκοµµένου και του υπό διωγµό ανθρώπου από την ίδια 

την χώρα του. Και υπάρχει διωγµός όχι µόνο όταν εξορίζεται ο άνθρωπος αυτός από την χώρα του 

αλλά και όταν διαφεύγει από αυτήν µε πρωτοβουλία του καθώς η παραµονή του σ’ αυτή θέτει σε 

κίνδυνο είτε την ζωή του είτε την ελευθερία του» (Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, 2000: xi).    

Ο φυγάς λοιπόν από την πατρίδα του µε τον ένα ή µε τον άλλον τρόπο γίνεται πρόσφυγας 

στην χώρα όπου καταφεύγει, στην χώρα δηλαδή που προσφεύγει για να βρει καταφύγιο και 

προστασία. Όµως η ξένη χώρα, για να αποτελέσει καταφύγιο, αντίκρυ σε κοινωνικές δυνάµεις, 

διώκτριες του φυγάδος, πρέπει να διαθέτει τις κοινωνικές δυνάµεις της ενδεχοµένως και τις ένοπλες, 

για να παράσχει ενεργό προστασία στον διωκόµενο. Και η παροχή αυτή ενεργού προστασίας 

ονοµάζεται «άσυλο» (Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: xi).  

Στο σηµείο αυτό κάνοντας µια ιστορική αναδροµή µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο 

θεσµός του ασύλου υπήρξε από την αρχαιότητα και συχνά µε θρησκευτική περιβολή, σε διάφορες 

χώρες. Σε µορφή πολύ έντονη υπήρξε ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα ο φιλάνθρωπος αυτός θεσµός. 

Και χαρακτηριστικό είναι ότι και η διεθνώς εκφραστική του σήµερα λέξη «άσυλο» προέρχεται από 

την ελληνική γλώσσα. Στην σηµερινή εποχή, πάντως, οι κατατρεγµένοι του κόσµου όλο και 

περισσότερο θεωρούνται ένας σηµαντικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας, µια απειλή για την 

εθνική ασφάλεια των κρατών και την παγκόσµια πολιτική σκηνή, γεγονός που καθιστά όλο και πιο 

δύσκολη την προσαρµογή αυτών των πληθυσµών στις χώρες υποδοχής (Ύπατη Αρµοστεία 

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: xi).  

Κάτω από αυτό το πρίσµα γίνεται αντιληπτό ότι οι αναγκαστικές πληθυσµιακές 

µετακινήσεις αποτελούν ένα από τα πιεστικότερα προβλήµατα που έχει κληθεί να αντιµετωπίσει η 

ανθρωπότητα. Ο αιώνας που µας πέρασε έχει εµφανή ακόµα τα σηµάδια των αιµατηρών εξεγέρσεων 

που σηµειώθηκαν µέσα από µια σειρά πολέµων και κοινωνικο-πολιτικών κρίσεων σε όλα τα µήκη 

και πλάτη της γης. Ο ξεριζωµός εκατοµµυρίων ανθρώπων υπήρξε µοιραία αναπόφευκτος. ∆ιώξεις, 

αδικίες, φτώχεια, πολιτικές-θρησκευτικές αναταράξεις αλλά και όλες γενικά οι αιτίες που 

προκαλούν συγκρούσεις και ξεριζωµό οδήγησαν σε αναγκαστικές µετακινήσεις. Αυτό που απέµεινε 

είναι ο απόηχος των γεγονότων, ενδεικτικός της ανικανότητας της διεθνούς κοινότητας να 

ανταπεξέλθει σε θέµατα που θίγουν ολόκληρους λαούς (Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες, 2000). 

 



Ο προσφυγικός πληθυσµός που υπάγεται στην προστασία της Ύπατης Αρµοστείας 

αυξάνεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα το πρόβληµα της αναγκαστικής πληθυσµιακής µετακίνησης 

παίρνει ολοένα µεγαλύτερες και πολυπλοκότερες διαστάσεις. Στις µέρες µας οι πολιτικοί σχεδιασµοί 

µάλλον απέχουν από τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσµίως. Οι 

προσφυγικές οµάδες από την άλλη βρίσκονται στην δίνη της νέας τάξης πραγµάτων. Με µοναδική 

ασπίδα την φροντίδα των ανθρωπιστικών οργανώσεων οι ξεριζωµένοι αυτοί λαοί βρίσκουν σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ανακούφιση και υποστήριξη. Το προσωπικό των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων εργάζεται ασταµάτητα, αντικρουόµενο πλευρές οι οποίες κάθε άλλο παρά ενισχύουν 

τη δράση τους. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η παγκοσµιοποίηση που σε κάποιους 

προσφέρει απλόχερα κάθε είδους ευκαιρία, ενώ ταυτόχρονα σε άλλους αφαιρεί το δικαίωµα για µια 

ανθρώπινη ζωή. Το δουλεµπόριο της παράνοµής µετακίνησης ανθρώπων, οι οποίοι εναποθέτουν τις 

ελπίδες και τα όνειρα τους για µια καλύτερη ζωή σε σωτήρες καιροσκόπους, αποτελεί µια σύγχρονη 

ανοιχτή πληγή. Ο ίδιος ο θεσµός του ασύλου πλέον αµφισβητείται. Και η Σύµβαση του ΟΗΕ του 

1951 για το καθεστώς των Προσφύγων, ο θεµέλιος λίθος δηλαδή της οργάνωσης, βάλλεται συνεχώς 

και από παντού (UNHCR, 2004).  

Τα κράτη αρκετές φορές µπροστά στο δράµα των προσφύγων και άλλων ξεριζωµένων 

ανθρώπων δεν παρέµειναν απλοί θεατές αλλά προσέφεραν την φιλοξενία και την συµπαράστασή 

τους σε αυτά τα άτοµα. Παρόµοια και η ανθρωπιστική δράση της Ύπατης Αρµοστείας είναι 

σηµαντικότατη και όλα τα µέλη-εθελοντές της παλεύουν µε όσα µέσα διαθέτουν να βοηθήσουν 

αλλά και να προφυλάξουν αυτούς τους τόσο εύθραυστους λαούς, προκειµένου να ανοίξουν µια νέα 

σελίδα ζωής και να εξελιχθούν. Όµως όποια ανθρωπιστική βοήθεια και αν παρέχεται, στην πράξη 

ευδοκιµεί µονάχα όταν οι ενέργειές της συµβαδίζουν µε ευρύτερες στρατιωτικές και πολιτικές 

τακτικές αντιµετώπισης των αιτιών πολέµου. Αν λάβουµε υπόψη µας και τι συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα, εύκολα διαπιστώνουµε ότι η ανθρωπιστική προσπάθεια από µόνη της δεν επιφέρει 

τις αναµενόµενες λύσεις στα πολιτικής φύσης προβλήµατα. Υπήρξαν πολλές φορές που οι 

οργανώσεις έπρεπε να συνεχίσουν τον αγώνα εντελώς µόνες τους, χωρίς κανένα ίχνος οικονοµικής 

και πολιτικής συµπαράστασης, και µάλιστα κάτω από   συνθήκες ιδιαίτερα αντίξοες και 

παρακινδυνευµένες (Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000). 

«∆υστυχώς, η διεθνής πολιτική δέσµευση για την αντιµετώπιση των αναγκαστικών 

πληθυσµιακών µετακινήσεων δεν χαρακτηρίζεται ούτε από τον ίδιο βαθµό ούτε από το ίδιο εύρος σε 

όλες τις περιοχές του πλανήτη. Μολονότι η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε ταχύτατα  σε 

σηµαντικές προσφυγικές κρίσεις όπως στη Ρουάντα το 1994, σε άλλες περιπτώσεις η 

χρηµατοδότηση του ανθρωπιστικού έργου της Ύπατης Αρµοστείας ήταν µηδαµινή. Το 1999 οι 

δωρητές δραστηριοποιήθηκαν µε στόχο την ανεύρεση πόρων και χρηµατοδότησης για την 

ανακούφιση των ξεριζωµένων του πολέµου στο Κόσοβο. Την ίδια στιγµή ήταν µάλλον ανύπαρκτη η 

κινητοποίησή τους για τους πρόσφυγες της ∆υτικής Αφρικής, όπου εκατοντάδες χιλιάδες 

 



ξεριζώνονταν εξαιτίας των κρίσεων στη Σιέρα Λεόνε και τη Γουινέα Μπισσάου» (Ύπατη 

Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: xvi). 

Εκτός αυτού, και η όλη στάση των ίδιων των κρατών συχνά έδειξε, ότι η εκδηλούµενη 

«θέρµη» τους για την επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων της µεταπολεµικής περιόδου, 

διαρκούσε όσο και τα φώτα της διεθνούς δηµοσιότητας κρατούσαν στο προσκήνιο το µείζον αυτό 

ζήτηµα.  Οι πρόσφυγες και οι διωγµένοι από τις πατρίδες τους αναγκάζονται συνήθως να γυρίσουν 

στα µέρη εκείνα όπου η ειρήνη χρειάζεται να ξαναγεννηθεί σ’ ένα περιβάλλον αρµονικό, ήρεµο, 

ασφαλές και ανοικοδοµηµένο σε περιοχές πλέον βιώσιµες, πράγµα το οποίο όµως δεν είναι πάντοτε 

εφικτό. Γι’ αυτό και  η διεθνής κοινότητα κινείται προς την αναζήτηση διαρκών και βιώσιµων 

λύσεων, προκειµένου το πρόβληµα της αναγκαστικής πληθυσµιακής µετακίνησης να αρχίσει να 

αντιµετωπίζεται σε σωστές βάσεις. Το φαινόµενο των πληθυσµιακών µετακινήσεων και από σκοπιά 

εξάλλου ιστορική έχει αποδείξει ότι δεν αποτελεί µόνο αποτέλεσµα πολέµων αλλά και γενεσιουργό 

αιτία αυτών. Η διεθνής ειρήνη και σταθερότητα κλονίζεται από τη στιγµή που οι άνθρωποι φεύγουν 

διωγµένοι από τις πατρίδες τους γιατί ακριβώς νιώθουν ότι αυτές πλέον δεν µπορούν να τους 

παρέχουν ασφάλεια, προστασία και ευηµερία (Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, 2000). 

Με αφορµή,  λοιπόν, το προσφυγικό ζήτηµα αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε το θέµα των 

στάσεων και των αντιλήψεων του ντόπιου πληθυσµού απέναντι στην ευαίσθητη οµάδα  των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που διαµένουν εντός και εκτός του Κέντρου Προσωρινής 

∆ιαµονής Αλλοδαπών Λαυρίου. Εξάλλου οι έρευνες  για τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα για τους 

αιτούντες πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα είναι λιγοστές και σχεδόν ανύπαρκτες. Εποµένως 

θεωρήσαµε απαραίτητη την ενασχόλησή µας µε µια τέτοια είδους µελέτη.   

Το περιεχόµενο της µελέτης µας είναι χωρισµένο σε έντεκα αυτοτελή κεφάλαια, που το 

καθένα από αυτά πραγµατεύεται ενδιαφέρουσες πλευρές του θέµατος µε το οποίο έχουµε 

καταπιαστεί και το οποίο αποτελεί µείζον ζήτηµα για την σύγχρονη ελληνική κοινωνία.  

Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µας αρχικά δίνεται ο ορισµός του 

πρόσφυγα και αιτούντος άσυλο, η έννοια του οποίου διαχωρίζεται από εκείνη του αλλοεθνή και του 

µετανάστη καθώς επίσης γίνεται και εκτενής αναφορά στα διεθνή κείµενα που καθορίζουν τον όρο 

«πρόσφυγας». Εν συνεχεία µέσα από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή περιγράφεται η κατάσταση 

που επικρατεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα από την παρουσία των προσφυγικών λαών και ποιες 

οµάδες τις συγκροτούν. Το κεφάλαιο κλείνει µε τα αίτια της εισόδου των προσφύγων στην χώρα 

υποδοχής. Αίτια που αφορούν τόσο τις χώρες προέλευσης και τους πρόσφυγες όσο και την ίδια την 

Ελλάδα.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι επιπτώσεις που επιφέρουν  οι πρόσφυγες µε 

την είσοδό τους στην Ελλάδα. Επιπτώσεις οι οποίες είναι εµφανείς σε ποικίλους τοµείς της 

ελληνικής πραγµατικότητας (τοµείς οικονοµικούς, εργασιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, 

πολιτικούς, εθνικούς, δηµογραφικούς) και αφορούν όχι µονάχα τον γηγενή πληθυσµό αλλά και τους 

 



ίδιους τους πρόσφυγες. Το εν λόγω κεφάλαιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα διότι οι συνθήκες που έχουν 

δηµιουργηθεί ή και ενταθεί από την έλευση των ξένων πληθυσµών και στην προκειµένη περίπτωση 

των προσφύγων αδιαµφισβήτητα έχουν συντελέσει στην διαµόρφωση ολόκληρου του κοινωνικού 

πλέγµατος µέσα στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ ντόπιων και ξένων είναι έντονες και ορατές.  

Στο τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο περιγράφεται η ζωή των προσφύγων κατά τη διάρκεια της 

παραµονής τους στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί για αυτά τα άτοµα µια πολύπλοκη διαδικασία µε 

διάφορα στάδια προσαρµογής και συγχρόνως µε πολλά εµπόδια µέχρι την τελική ένταξη τους. Τα 

στοιχεία, λοιπόν, που αναφέρουµε σχετίζονται µε την οικογενειακή κατάσταση των προσφύγων, την 

κοινωνική τους προέλευση, τις συνθήκες διαβίωσης τους, την υγεία τους, την εργασιακή τους 

απασχόληση, τις ανάγκες τους αλλά και µε όλα εκείνα τα στάδια που καλούνται να περάσουν για να 

ανταπεξέλθουν στην χώρα υποδοχής.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη 

στιγµή στην χώρα µας καθώς και η ελληνική κοινωνική πολιτική που ακολουθείται απέναντι στους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες πολιτικό άσυλο ,όπως κοινωνική µέριµνα ,οικονοµικές παροχές κ.τ.λ. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αυθόρµητες αντιδράσεις του ντόπιου πληθυσµού 

απέναντι στο ξένο , το διαφορετικό και το “ανοίκειο” και γενικότερα οι απόψεις και οι στάσεις 

απέναντι στους ξένους ,οι οποίες επηρεάζουν την συµπεριφορά αυτών των ανθρώπων και 

καταλήγουν στο να προβαίνουν σε ρατσιστικές και βίαιες πράξεις . Γίνεται επιπλέον εκτενής 

αναφορά στην έννοια του “εµείς” και οι “άλλοι”.  

Στο έκτο κεφάλαιο διασαφηνίζονται οι όροι της ξενοφοβίας , του ρατσισµού και των 

στάσεων (προκαταλήψεων και στερεοτύπων . Επιπλέον γίνεται εκτενής και σηµαντική αναφορά στα 

δυο πιο σηµαντικά ερωτήµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία ,για το αν οι Έλληνες τελικά 

είναι ρατσιστές  και πως είναι δυνατόν να διατηρείται ο ρατσισµός  

Το έβδοµο κεφάλαιο αφορά την διεθνή επικοινωνία, τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα 

ΜΜΕ, τις επιδράσεις που ασκούν στις σύγχρονες κοινωνίες ως διαµορφωτές τις περισσότερες φορές 

συγκεκριµένων στάσεων, αξιών και αντιλήψεων και πώς οι επιδράσεις αυτές επεκτείνονται και στις 

οµάδες των προσφύγων. Ταυτόχρονα διασαφηνίζονται και οι έννοιες της ταυτότητας, της 

κουλτούρας και της ετερότητας καθώς οι παραπάνω όροι επεξηγούν το πώς λειτουργεί ένα 

κοινωνικό-πολιτιστικό σύστηµα στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε σχέση µε 

την ποικιλοµορφία που υπάρχει ανάµεσα στα υπόλοιπα συστήµατα από τα οποία χαρακτηρίζονται 

όλα τα έθνη. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται έµφαση στο θέµα της εγκληµατικότητας των 

προσφύγων και στο ποιοι τελικά κινδυνεύουν από αυτούς. Μια παράµετρος ιδιαίτερα σηµαντική, 

µέσα από την ανάλυση της οποίας διαφαίνονται οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος.  

Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στην περιοχή, όπου πραγµατοποιήθηκε η µελέτη 

µας, δηλαδή ο ∆ήµος Λαυρεωτικής. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται γενικότερα στοιχεία του 

περελθόντος και του παρόντος. Πραγµατοποιείται µια αναφορά στην ιστορία του Λαυρίου, στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες που διαθέτει. Στο 

 



κλείσιµο του κεφαλαίου αυτού εκθειάζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι στόχοι και τα προγράµµατα που 

ακολουθούνται στο Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο και Αλλοδαπών Λαυρίου για 

τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Κέντρο για ένα µικρό χρονικό διάστηµα.  

Στο ένατο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός της έρευνάς µας και ο καθορισµός της φύσης των 

πληροφοριών που επιδιώκουµε να συλλέξουµε καθώς και οι υποθέσεις εργασίας µας. Επίσης 

περιλαµβάνει τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών, τη διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για την 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για αυτή τη συλλογή. 

Επιπλέον αναφέρονται οι πιθανές δυσκολίες που θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε καθώς και ο 

τρόπος επίλυσης αυτών των δυσκολιών ή αποτυχιών. Στο τέλος του ένατου κεφαλαίου βλέπουµε τον 

τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων καθώς και τον διαχωρισµό των ερωταπαντήσεων σε θεµατικούς 

άξονες. 

Στο δέκατο κεφάλαιο φαίνεται καθαρά η ανάλυση των αποτελεσµάτων σε ποσοστά και 

πίνακες, σύµφωνα πάντα µε τους θεµατικούς άξονες που αναφέρθηκαν στο ένατο κεφάλαιο.    

Το τελευταίο κεφάλαιο, το ενδέκατο, περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας για 

τις στάσεις και τις αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει οι επαγγελµατίες του Λαυρίου για τους 

πρόσφυγες της περιοχής, τα οποία συνδέονται τόσο µε το θεωρητικό µέρος όσο και µε τις υποθέσεις 

της εργασίας µας. Η µελέτη µας ολοκληρώνεται µε τις προτάσεις-θέσεις µας για το ζήτηµα της 

αντιµετώπισης των ξένων λαών τόσο από την πολιτεία όσο και από την ίδια την κοινωνία.             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

 
Το προσφυγικό ζήτηµα: οι διαστάσεις του φαινοµένου 

 

1.1. Εισαγωγή  

 «Με αφετηρία τη µαζική µετακίνηση πληθυσµών στην Ευρώπη µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο έχουµε ως σηµεία αναφοράς τον ξεριζωµό των Ούγγρων προσφύγων το 1956, τις κρίσεις 

που ξέσπασαν στην Αφρική µετά το τέλος της αποικιοκρατίας, την προσφυγική κρίση του 

Μπαγκλαντές το 1971, τη συνεχιζόµενη έξοδο των προσφύγων από την Ινδοκίνα που άρχισε τη 

δεκαετία του 1970, καθώς και τις µαζικές εξόδους προσφύγων λόγω των παρατεταµένων πολέµων 

της δεκαετίας του 1980 στο Αφγανιστάν, το Κέρας της Αφρικής και την Κεντρική Αµερική» 

(Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: xiii). 

Κατά την τελευταία δεκαετία του προηγούµενου αιώνα οι µεταβολές στο πολιτικό τοπίο της 

Ευρώπης ήταν έντονες και σηµαντικές, συνοδευόµενες από µία πληθώρα πληθυσµιακών 

µετακινήσεων από χώρες των Βαλκανίων, της Ασίας, της Αφρικής, της Σοβιετικής Ένωσης προς τις 

χώρες της ∆υτικής Ευρώπης αλλά και της ∆υτικής Αµερικής µε σκοπό την χορήγηση ασύλου. 

Λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι ένα εκατοµµύριο άνθρωποι την τελευταία χρονιά του 20ου αιώνα  

ξεριζώθηκαν από το Κόσοβο, το Ανατολικό Τιµόρ και την Τσετσενία καθίσταται σαφές ότι το 

προσφυγικό πρόβληµα θα συνεχίζει να απασχολεί την διεθνή κοινότητα και τον 21ο αιώνα 

(Στελακάτος-Λοβέρδος, 1998). 

  

1.2. O Καθορισµός του Καθεστώτος του Πρόσφυγα και του Αιτούντα Άσυλο  

1.2.1 ∆ιαχωρισµός του «πρόσφυγα»από τον «αλλοεθνή» και τον «µετανάστη» 

Με τη σύµβαση του 1951, ο όρος «πρόσφυγας» προσέλαβε µια νέα νοµική διάσταση, αφού 

για πρώτη φορά έχουµε µια πλήρη εννοιολογική οριοθέτηση. Πριν όµως προχωρήσουµε στην έννοια 

του πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Σύµβασης του 1951, θεωρούµε απαραίτητο, να 

προβούµε στον διαχωρισµό του πρόσφυγα από το µετανάστη. 

Ο πρόσφυγας δε θα πρέπει να εξοµοιώνεται µε το µετανάστη, δηλαδή το άτοµο που 

εγκαταλείπει τη χώρα του και εγκαθίσταται σε µια άλλη µε σκοπό να βρει εργασία και να 

καλυτερεύσει το επίπεδο της ζωής του. Ο µετανάστης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην 

πατρίδα του όποτε θελήσει. Ο πρόσφυγας δεν µπορεί να επιστρέψει όποτε το επιθυµεί, µια και η 

επιστροφή του εξαρτάται από συνθήκες τις οποίες δεν µπορεί ο ίδιος να ελέγξει. Μετανάστης είναι 

το πρόσωπο που για διάφορους λόγους εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του µε σκοπό να 

εγκατασταθεί κάπου αλλού (αυτό βέβαια µπορεί να συµβαίνει και στον πρόσφυγα). Μπορεί επίσης 

να ωθείται από την επιθυµία για αλλαγή ή για περιπέτεια ή από οικογενειακούς ή άλλους 

προσωπικούς λόγους. Συνήθως όµως οι λόγοι που µεταναστεύουν είναι κυρίως οικονοµικής φύσης. 

Εάν ωθείται αποκλειστικά από οικονοµικά κίνητρα, είναι οικονοµικός µετανάστης και όχι 

 



πρόσφυγας. Άλλωστε ο ορός «πρόσφυγας» έχει πολιτικό κυρίως περιεχόµενο και εξαρτάται από τις 

συνθήκες της χώρας καταγωγής του  και από την πολιτική και τους  νόµους στην χώρα υποδοχής. 

«Η διάκριση ωστόσο ανάµεσα στον οικονοµικό µετανάστη και τον πρόσφυγα γίνεται 

µερικές φορές ασαφής, όπως και η διάκριση ανάµεσα στα οικονοµικά και τα πολιτικά µέτρα που 

ισχύουν στη χώρα προέλευσης του αιτούντος δεν είναι πάντοτε σαφής. Πίσω από οικονοµικά µετρά 

που επηρεάζουν την απόκτηση των µέσων διαβίωσης µπορεί να υπάρχουν φυλετικοί, θρησκευτικοί 

ή πολιτικοί στόχοι ή διαθέσεις εναντίον µιας ορισµένης οµάδας. Σε περιπτώσεις όπου τα οικονοµικά 

µέτρα αφανίζουν την οικονοµική υπόσταση ενός συγκεκριµένου τµήµατος του πληθυσµού (όπως, 

π.χ., η κατάργηση των δικαιωµάτων άσκησης εµπορίου ή η επιβολή άνισης ή υπερβολικής 

φορολογίας σε συγκεκριµένη εθνική ή θρησκευτική οµάδα), τα πρόσωπα που πλήττονται µπορεί 

ανάλογα µε τις περιστάσεις να γίνουν πρόσφυγες όταν εγκαταλείπουν τη χώρα» (Νάσκου-Περράκη, 

1992: 90-91). 

«Εάν το ίδιο θα µπορούσε να ισχύσει και για τα πρόσωπα που πλήττονται από γενικά 

οικονοµικά µέτρα (δηλ. µέτρα που αφορούν το σύνολο του πληθυσµού χωρίς διάκριση) εξαρτάται 

από τα δεδοµένα της κάθε περίπτωσης. Αντιρρήσεις σε γενικά οικονοµικά µέτρα καθαυτές δεν 

συνιστούν βάσιµους λόγους προς θεµελίωση της αίτησης προκειµένου να αναγνωριστεί το 

καθεστώς του πρόσφυγα. Εξάλλου, καθετί που εκ πρώτης όψεως εκλαµβάνεται κατά κύριο λόγω ως 

οικονοµικό κίνητρο για την αποδηµία, µπορεί στην πραγµατικότητα να εµπεριέχει και το πολιτικό 

στοιχείο, ενδέχεται δε να είναι οι πολιτικές πεποιθήσεις του ατόµου που τον εκθέτουν σε σοβαρές 

συνέπειες, και όχι οι αντιρρήσεις που προβάλλει στα οικονοµικά µέτρα καθαυτά» (Νάσκου-

Περράκη, 1992:89-90). 

 Όταν κάποια άτοµα έχουν µεταναστεύσει σε µια άλλη χώρα και δεν επιθυµούν να 

επιστρέψουν στη χώρα τους λόγω κάποιων γεγονότων που συνέβησαν στο µεταξύ, αναφέρονται στο 

διεθνές δίκαιο ως πρόσφυγες «επί τόπου» που δεν είναι µεν πρόσφυγες, µε τη στενή του όρου 

έννοια, αλλά δεν είναι ακριβώς µετανάστες διότι η έλλειψη επιθυµίας να επιστρέψουν στη χώρα της 

ιθαγένειάς τους σχετίζεται µε θεµελιώδεις ελευθερίες. Οι πρόσφυγες αυτοί φοβούνται να 

επιστρέψουν στη χώρα τους διότι οι πολιτικές τους πεποιθήσεις και η δραστηριότητα που ανέπτυξαν 

στο εξωτερικό θεµελιώνουν φόβο δίωξης από τις αρχές της χώρας καταγωγής τους. 

«Η Σύµβαση του 1951 προσπαθεί να καλύψει κάθε άτοµο που θεωρήθηκε πρόσφυγας στις 

Συµφωνίες τις σχετικές µε τους πρόσφυγες της εποχής, των ετών 1926-1934, αλλά κυρίως, κάθε 

άτοµο το οποίο εγκαταλείπει την πατρίδα του λόγω του φόβου να υποστεί δίωξη επειδή ανήκει σε 

διαφορετική φυλή, κοινωνική οµάδα, έχει άλλη ιθαγένεια, ασπάζεται µια ορισµένη θρησκεία και 

συµµερίζεται διαφορετικές πολιτικές απόψεις» (Νάσκου-Περράκη, 1992:89-90). 

 

 

 
 

 



1.2.2. ∆ιεθνή Κείµενα που καθορίζουν τον ορό «πρόσφυγας» 

1.2.2.1. Η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

Μετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς το πρόβληµα των προσφύγων δεν είχε λυθεί, έγινε 

αισθητή η ανάγκη για ένα νέο διεθνές νοµικό κείµενο που να καθορίζει το νοµικό καθεστώς των 

προσφύγων. Προβλήθηκε η απαίτηση για ένα κείµενο που να περιέχει ένα γενικό ορισµό για το 

ποιος θα έπρεπε να θεωρείται πρόσφυγας. «Η Σύµβαση σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων 

υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωµένων Εθνών την 28η Ιουλίου 1951 

και τέθηκε σε ισχύ την 21η Απριλίου 1954» (UNHCR, 2004:5). Στις 28 Ιουλίου 1951, τα 

παρευρισκόµενα εκεί κράτη υιοθέτησαν τη Σύµβαση για το καθεστώς των προσφύγων. 

«Η Σύµβαση του 1951 αντικατέστησε όλες τις προγενέστερες ∆ιεθνείς Συµφωνίες που 

αφορούσαν στους πρόσφυγες, και έδωσε για πρώτη φορά τον ορισµό του πρόσφυγα (άρθρο 1), 

θέτοντας δύο περιορισµούς, ένα χρονικό και ένα γεωγραφικό. Ο πρώτος περιορισµός αφορούσε τα 

γεγονότα που οδηγούσαν κάποιον να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας. Ο δεύτερος περιορισµός 

αναφερόταν στο Χώρο που διαδραµατίσθηκαν τα γεγονότα και ο οποίος θα έπρεπε να είναι η 

«Ευρώπη» ή «αλλού». Οι περιορισµοί αυτοί δηµιούργησαν σωρεία πρoβληµάτων πράγµα που 

οδήγησε στην υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, του Πρωτοκόλλου του 

1967 για το καθεστώς των προσφύγων. Η Σύµβαση του 1951 τέθηκε σε ισχύ στις 22 Απριλίου 1954 

και το Πρωτόκολλό της στις 4 Οκτωβρίου 1967» (Νάσκου-Περράκη, 1992:88-89). 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει έναν ορισµό της έννοιας «πρόσφυγας»:  

  «Κάθε πρόσωπο που, λόγω εξωτερικής επιδροµής, κατοχής, ξένης κυριαρχίας, γεγονότων που 

διαταράσσουν σοβαρά τη δηµόσια τάξη είτε σε τµήµα είτε ολόκληρη τη χώρα καταγωγής ή 

ιθαγένειας του, εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο της συνήθους διαµονής του, µε σκοπό να 

αναζητήσει καταφύγιο αλλού έξω από τη χώρα της, καταγωγής ή και της ιθαγένειας του» 

(UNHCR,2004:6). 

  

1.2.2.2. Το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

Με το πέρασµα του χρόνου και την εµφάνιση νέων προσφυγικών καταστάσεων, άρχισε να 

γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή η ανάγκη να εφαρµοστούν οι διατάξεις της Σύµβασης του 

1951 και σε άλλους νέους πρόσφυγες. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε  το 1967 ένα Πρωτόκολλο 

σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων. 

«Με την προσχώρηση στο Πρωτόκολλο του 1967, τα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση 

να εφαρµόζουν τις ουσιώδεις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 στους πρόσφυγες. Το Πρωτόκολλο 

είναι ανεξάρτητο, η δε προσχώρηση σε αυτό δεν περιορίζεται µόνο στα Κράτη-µέρη της Σύµβασης. 

Το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων αναφέρεται ως «Πρωτόκολλο 

του 1967». Όταν τα κράτη προσχωρούν στο Πρωτόκολλο µπορούν να διατυπώσουν επιφυλάξεις στα 

άρθρα τα οποία δεν δύναται να εφαρµόσουν. Υπάρχουν όµως µερικά άρθρα στα οποία δεν 

 



επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων και τα οποία προσχωρούν κράτη οφείλουν να αποδέχονται . 

Ένα από αυτά τα άρθρα είναι το άρθρο 1 (καθορισµός του όρου «πρόσφυγας»)» (UNHCR, 2004:6).  

  

1.2.2.3. Καταστατικό του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό ο Ύπατος Αρµοστής καλείται µεταξύ άλλων, να παρέχει υπό 

την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών διεθνή προστασία σε πρόσφυγες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 

του Γραφείου του. «Έτσι, εάν κάποιο πρόσωπο που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του καταστατικού 

του UNHCR, δικαιούται της προστασίας των Ηνωµένων Εθνών που παρέχεται από τον Ύπατο 

Αρµοστή, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται ή όχι, σε µια χώρα που είναι µέρος της Σύµβασης του 

1951 ή του Πρωτοκόλλου του 1967 ή από το εάν έχει αναγνωρισθεί ή όχι ως πρόσφυγας από τη 

φιλοξενούσα χώρα σύµφωνα µε ένα από τα δύο κείµενα. Πρόσφυγες που συγκεντρώνουν αυτές τις 

προδιαγραφές εµπίπτουν στην εντολή του Ύπατου Αρµοστή, και αναφέρονται συνήθως ως 

«πρόσφυγες εντολής» («mandate refugees»)» (UNHCR, 2004:7-8). 

 

1.2.2.4. Κείµενα περιφερειακής ισχύος σχετικά µε τους πρόσφυγες 

Εκτός από τη Σύµβαση του 1951, το Πρωτόκολλο του 1967 και το Καταστατικό του 

Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες υπάρχουν και 

περιφερειακής ισχύος συµφωνίες, συµβάσεις - ή άλλα κείµενα σχετικά µε τους πρόσφυγες. Τα εν 

λόγω νοµικά κείµενα αναφέρονται σε ζητήµατα όπως η χορήγηση ασύλου, ταξιδιωτικά έγγραφα και 

ταξιδιωτικές διευκολύνσεις κ.τ.λ. 

«Το ζήτηµα του διπλωµατικού και του εδαφικού ασύλου αναφέρεται σε µια σειρά 

περιφερειακής ισχύος κείµενα, στα οποία ανήκουν η Συνθήκη του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαίου 

(Μοντεβίδεο, 1889), η Συµφωνία για την Έκδοση (Καράκας, 1911), η Σύµβαση για το Άσυλο 

(Αβάνα, 1928), η Σύµβαση για το Πολιτικό Άσυλο (Μοντεβίδεο, 1933), η Σύµβαση για το 

∆ιπλωµατικό Άσυλο (Καράκας, 1954) και η Σύµβαση για το Εδαφικό Άσυλο (Καράκας, 1954). 

Νεότερο τοπικής ισχύος κείµενο είναι η σύµβαση που αφορά τα Ειδικά των Προβληµάτων των 

Προσφύγων στην Αφρική, η οποία υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση των Αρχηγών Κρατών 

Κυβερνήσεων του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας την 10η Σεπτεµβρίου 1969» (UNHCR, 

2004:9). 

   

1.3. Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα 

«Η Ελλάδα από ιστορική άποψη είναι χώρα στενά συνδεδεµένη µε την αποδηµητική 

µετανάστευση. Στην διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου υπήρξε χώρα αποστολής µεταναστών. 

Κατά καιρούς δεχόταν οµογενείς από τις Ελληνικές Κοινότητες της Ρουµανίας, της Τουρκίας, της 

Αιγύπτου, της Μέσης Ανατολής, της Κύπρου και της Σοβιετικής Ένωσης. Από τις αρχές όµως της 

δεκαετίας του 1970 από περιφερειακή χώρα αποστολής εργατικού δυναµικού στις βιοµηχανικές 

 



δυτικοευρωπαϊκές χώρες καθώς και χώρα αποστολής µεταναστών γενικότερα, µετατράπηκε σε 

χώρα υποδοχής ξένων µετακινούµενων πληθυσµών» (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990: 7).  

Η µεγάλη βέβαια προσέλευση ξένων µετακινούµενων πληθυσµών, µέσα στους οποίους 

συγκαταλέγονται και οι πρόσφυγες, επήλθε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κυρίως από 

το έτος 1990. Η µεταβολή αυτή υπήρξε αιφνίδια και κατέλαβε τη διοίκηση της χώρας 

απροετοίµαστη ίσως σε όλα τα επίπεδα: κανονιστικό, οργανωτικό και ψυχολογικό (Καρύδης, 1996). 

Όµως δεν είναι η χώρα µας το µόνο κράτος της Μεσογείου που από χώρα εξόδου 

µετατράπηκε και σε χώρα εισόδου µεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσµών. Σύµφωνα µε 

πορίσµατα επιστηµονικών µελετών η Ισπανία, η Πορτογαλία και η πρώην Γιουγκοσλαβία κατά την 

ίδια περίπου χρονική περίοδο µε την Ελλάδα εξελίχθηκαν σε χώρες υποδοχής ξένων πληθυσµιακών 

οµάδων. Εξάλλου ανάµεσα στις συγκεκριµένες χώρες αυτό που παρατηρείται ως κοινό στοιχείο 

είναι το φαινόµενο της παράνοµης εισροής αλλοδαπών. Κατά πλειοψηφία η προέλευση αυτών των 

ανθρώπων είναι από χώρες λιγότερο ανεπτυγµένες και η απασχόλησή τους συµπίπτει µε αυτή των 

άλλοτε  µεταναστών (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990). 

«Από την άλλη η Ελλάδα είναι χώρα που γνωρίζει τι σηµαίνει «προσφυγιά»: γνώρισε τη 

µαζική 1,4 εκατ. προσφύγων το 1922 από τη Μικρά Ασία και δέχτηκε ένα σηµαντικό αριθµό, για 

τον οποίο δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, προσφύγων ελληνικής καταγωγής από την Βόρειο 

Ήπειρο και την Κύπρο. ∆ύο ακόµα µεγάλοι επαναπατρισµοί σηµειώθηκαν από την 

Κωνσταντινούπολη (περίπου 350.000) και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου κατά τη 

διάρκεια του εµφυλίου είχαν καταφύγει πολιτικοί πρόσφυγες και δηµιούργησαν οικογένειες. 

Εξάλλου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας αρκετοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες 

βρήκαν φιλόξενο έδαφος σε ξένα κράτη» (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990: 7,8). 

«Από το 1976 που ήρθαν στην Ελλάδα 3.000 Ιρακινοί Χριστιανοί µέσω Λιβάνου, άρχισαν 

να φτάνουν στην χώρα και πρόσφυγες από την Ασία (Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν, Τουρκία), Αφρική 

(Σουδάν, Σοµαλία, Νιγηρία, Κονγκό, Σιέρα Λεόνε, Αιθιοπία, Ερυθραία) και Ανατολική Ευρώπη. 

Πρόκειται είτε περί de facto προσφύγων είτε περί ατόµων µε τον χαρακτηρισµό του πρόσφυγα του 

Ο.Η.Ε που από το 1988 µέχρι το 1995 ανέρχονταν στους 27651» (Βγενόπουλος, 1995: 362). 

Οι µεγαλύτερες προσφυγικές οµάδες συγκροτούνται από Τούρκους, Ιρανούς, Αιθίοπες, 

Πολωνούς, Ρουµάνους και Ιρακινούς (Κοτζαµάνης κ.α., 2005). Κατά πλειοψηφία οι αιτούντες 

άσυλο  προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως από τη Γεωργία, τη Ρωσική 

Οµοσπονδία και την Ουκρανία, ενώ έχει παρατηρηθεί µείωση στις  αιτήσεις από Ιρακινούς και 

Αφγανούς, ιδίως από τον Μάιο του 2005 (Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε, 2006). Επίσης προέρχονται 

και από την Τουρκία και µιλάµε για άτοµα Κουρδικής αλλά και Τουρκικής καταγωγής. Από την 

πρώτη κατηγορία συγκεντρώνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 70% περίπου του συνόλου και τα 

άτοµα αυτά συνήθως διώκονται και για τα εθνικά τους φρονήµατα, πέραν των πολιτικών τους 

πεποιθήσεων. Σε σχέση πάντως µε τα υπάρχοντα στοιχεία οι Κούρδοι συγκροτούν το 25% του 

Τουρκικού πληθυσµού (Βγενόπουλος, 1995). 

 



 Στην Ελλάδα πάντως τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το 2000 ο αριθµός των αιτούντων 

άσυλο έχει σηµειώσει αισθητή άνοδο (µε εξαίρεση µόνο το 2004, όπου ο αριθµός των ατόµων που 

ζήτησαν άσυλο παρουσίασε σηµαντική πτώση στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες) 

και συνεχίζει να αυξάνεται. Με γνώµονα τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία το 2003 αιτήσεις ασύλου 

υπέβαλαν 8178 άτοµα, το 2004 οι αιτήσεις έφθασαν τις 4469 ενώ το 2005 µέχρι και  τον Μάιο του 

ίδιου έτους τα αιτήµατα ανήλθαν στα 4125, αύξηση σηµαντικότατη. Ας µην παραβλέπουµε 

ταυτόχρονα και το γεγονός της αυξανοµένης προσέλευσης σε διάφορες ιατρο-κοινωνικές υπηρεσίες 

ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων το έτος 2005 (άτοµα µε διάφορα είδη αναπηρίας, µε σοβαρά 

προβλήµατα υγείας, µονογονεϊκές ή πολυµελείς οικογένειες, γυναίκες άνευ υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος ή σε κατάσταση εγκυµοσύνης (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

2005). 

Παράλληλα αισθητή είναι και η παρουσία των Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα. Στο 

σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση σχετικά µε το θέµα των Ποντίων από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Ο χαρακτηρισµός «πρόσφυγες» τους έχει αποδοθεί από το γεγονός ότι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα όπου κατοικούσαν. Και πράγµατι ο αναγκαστικός 

εκπατρισµός των Ποντίων από την πρώην Οθωµανική Αυτοκρατορία κατέστησε τους Πόντιους έναν 

λαό - πρόσφυγα. Λαός, ο οποίος δηµιούργησε πολυάριθµες κοινότητες στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, όπου και βρήκαν καταφύγιο (Καψάλης, 2004). Η άφιξη των Ποντίων από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση στον ελλαδικό χώρο δεν αποτελεί µια καινούργια κατάσταση αλλά είναι το 

7ο κατά σειρά ρεύµα που παρουσιάστηκε στην διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Οι πρώτοι 

πληθυσµοί ξεκίνησαν να φθάνουν το 1918 και ακολούθησαν και άλλες µετακινήσεις µετέπειτα. Η 

µεγάλη όµως κάθοδος πραγµατοποιήθηκε το έτος 1988 (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

 Όµως την συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα η ελληνική νοµοθεσία την χαρακτηρίζει ως 

οµάδα παλιννοστούντων και όχι προσφύγων από το γεγονός ότι επέστρεψαν στην χώρα καταγωγής 

τους. Γι’ αυτό και σε διάφορα νοµοθετικά κείµενα έχουν χρησιµοποιηθεί ποικίλοι όροι υπό αυτή την 

έννοια, όπως: «Έλληνες που έρχονται για µόνιµη εγκατάσταση από κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης», «Έλληνες Πόντιοι Παλιννοστούντες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης», «Οµογενείς από το 

εξωτερικό» και «επαναπατριζόµενοι Έλληνες». Εποµένως για την Ελλάδα  οι Πόντιοι από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση δεν φέρουν την ιδιότητα του πρόσφυγα αλλά θεωρούνται 

επαναπατρισθέντες Έλληνες και ως τέτοιοι αναφέρονται (Καψάλης, 2004). 

Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έχουν επιστρέψει πάρα 

πολλοί Πόντιοι, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθεί ο ακριβής αριθµός τους, καθώς τα επίσηµα στοιχεία 

συχνά δεν συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα στατιστικών µελετών. Παρόλα αυτά µπορούµε να 

κάνουµε λόγο για 200.000 περίπου  Πόντιους επαναπατρισθέντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

(Καψάλης, 2004).  

Και για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Βόρειας Ηπείρου αλλά και της Κύπρου τους 

αντιστοιχεί κατά µία γενική θεώρηση ο όρος «πρόσφυγες», αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

 



τον τόπο τους λόγω των έκρυθµων συνθηκών που επικρατούσαν εκεί, όµως η επιστροφή τους στον 

Ελλαδικό χώρο ως µια λύση διαφυγής και αναζήτησης ασφάλειας, τους προσδίδει την ιδιότητα των 

«Ελλήνων παλιννοστούντων», γι’ αυτό και δεν τους αναγνωρίζεται το καθεστώς πρόσφυγα. 

 

1.4. Αίτια εισόδου προσφύγων στην χώρα υποδοχής 

1.4.1. Αίτια που αφορούν τις χώρες προέλευσης και τους πρόσφυγες 

Οι πρόσφυγες, όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε τον ορισµό τους είναι άτοµα που βρίσκονται 

έξω από την χώρα της ιθαγένειάς τους, έχουν βάσιµο φόβο δίωξης για λόγους φυλετικής 

προέλευσης, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων και τα οποία δεν 

προστατεύονται από την κυβέρνησή τους. Εποµένως οι λόγοι για τους οποίους τα άτοµα αυτά 

ζητούν άσυλο και αναγνωρίζονται ως  νόµιµοι πρόσφυγες από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε για 

τους Πρόσφυγες και τις Ελληνικές Αρχές σχετίζονται εξ’ ολοκλήρου µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στην χώρα της υπηκοότητάς τους (Πετρινιώτη, 1993). 

Βέβαια οι περισσότεροι είναι εκούσιοι πρόσφυγες λόγω του ότι οι δυσµενείς πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τους (τυραννικά καθεστώτα) κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν τη 

ζωή τους, αφού κινδυνεύουν µε βασανιστήρια ή απώλεια της ζωής τους. Στην σκιά των 

αλλεπάλληλων εχθροπραξιών, των πολέµων ανεξαρτησίας (π.χ Αιθιοπίας και Ερυθραίας) και άλλων 

πολεµικών γεγονότων αγωνίζονται να σωθούν, εγκαταλείποντας τις πατρίδες, και καταφεύγουν σε 

χώρες που υποτίθεται θα βρουν ασφάλεια και προστασία. Ειδικά µέχρι πριν κάποια χρόνια που η 

Ελλάδα αναγνωριζόταν ως χώρα πρώτου ασύλου, την θεωρούσαν ως προσωρινό σταθµό στην 

αναζήτηση χώρας εγκατάστασης και απασχόλησης, κυρίως στις Η.Π.Α, τον Καναδά, την 

Αυστραλία. Φυσικά η ελπίδα που τρέφουν όλοι είναι ότι κάποια στιγµή θα επιστρέψουν στις 

πατρίδες τους, εφόσον εξοµαλυνθούν οι όποιες εκεί συγκυρίες (Πετρινιώτη, 1993). 

 «Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα απόγνωσης αλλά και απαράδεκτης αντιµετώπισης 

απέναντι σε πρόσφυγες είναι αυτό των Κούρδων, οι οποίοι, αφού υπέστησαν γενοκτονία το 1989 

στο Ιράκ µε χηµικά όπλα, έφθασαν στην Τουρκία όπου τους έκλεισαν σε στρατόπεδα προσφύγων 

κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης και προσπάθησαν να τους δηλητηριάσουν. Απέδρασαν και µετά 

από πολλές περιπέτειες έφθασαν στην Ελλάδα, πληρώνοντας 1000-1500 δολάρια το άτοµο για να 

περάσουν στον Έβρο. Αυτό που ζητούσαν ήταν εργασία, ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν» 

(Έµκε-Πουλοπούλου, 1990:32). Και σε άλλες χώρες υποδοχής, όπως το Χονγκ Κονγκ κατά την 

δεκαετία του 1970, είχαν χρησιµοποιηθεί στρατόπεδα ως προσωρινή λύση φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο από περιοχές της νοτιo-ανατολικής Ασίας (κυρίως από το Βιετνάµ) µε τη διαφορά όµως ότι 

δεν αναφέρθηκαν τέτοιου είδους περιστατικά ή τουλάχιστον σε τέτοιο βαθµό βάναυσης 

συµπεριφοράς. 

Σε άλλες πάλι αλλά πιο σπάνιες περιπτώσεις οι πρόσφυγες µε διαφορετική εθνικότητα έχουν 

να αντιµετωπίσουν στην πατρίδα όπου γεννήθηκαν και µεγάλωσαν το έντονο εθνικό αίσθηµα των 

ντόπιων, που οδηγεί πολλές φορές σε ακραίες συµπεριφορές όπως την άµεση και βιαστική επιβολή 

 



της τοπικής γλώσσας, γεγονός που τους προκαλεί πολλές δυσχέρειες σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της 

ζωής τους και τους αναγκάζει να αποµακρυνθούν από την χώρα προέλευσής τους. Αυτό βίωσαν και 

οι Πόντιοι πρόσφυγες στην Ρωσία όπου το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είχε αποκτήσει µόρφωση 

στη ρωσική γλώσσα και την κατείχε όπως και την ποντιακή, απειλήθηκε συχνά µε απόλυση από 

εργασίες, όταν δε µιλούσε την τοπική γλώσσα Ένα άλλο επίσης εξίσου σηµαντικό πρόβληµα είναι 

και ο εξαναγκασµός σε αλλαγή του ονόµατος και της εθνικότητας τους. Το συναίσθηµα δηλαδή ότι 

είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή ότι είναι ξένοι (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

  

1.4.2. Αίτια εισόδου προσφύγων που συνδέονται µε την Ελλάδα 

1.4.2.1. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας  

Σηµαντικό πόλο έλξης για τους ξένους διαδραµατίζει η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ή 

όπως αποκαλείται αλλιώς το «σταυροδρόµι των τριών ηπείρων», που βρίσκεται κοντά στην Μέση 

Ανατολή, την Τουρκία και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και ο σχετικά εύκολος τρόπος 

προσπέλασης. Η παραµεθόρια περιοχή της χώρας είναι τεράστια και εύκολα προσπελάσιµη, κυρίως 

από τη θάλασσα και όχι τόσο από τον ποταµό Έβρο, όπως υποστηρίζεται κατά καιρούς. Η Ελλάδα 

στην πραγµατικότητα είναι η πρώτη ∆υτική χώρα που συναντούν οι πρόσφυγες, όπως και οι άλλες 

κατηγορίες αλλοδαπών,  κατά την πορεία της διαφυγής τους από τις χώρες τους, ιδίως όταν αυτή 

πραγµατοποιείται από ξηράς, και η οποία ως επί το πλείστον αποτελεί και την βασική πόρτα εισόδου 

για την ∆υτική Ευρώπη. Εκτός αυτού η όλη τουριστική ανάπτυξη της χώρας ευνοεί, καθώς αρκετά 

άτοµα εισέρχονται µε διαβατήριο ως τουρίστες, στην πορεία όµως της διαµονής τους ζητούν άσυλο. 

Γενικώς καθίσταται δύσκολο να εντοπισθούν όσοι βρίσκονται χωρίς άδεια παραµονής και χωρίς 

άδεια εργασίας στην χώρα (Κοτζαµάνης κ.α., 2005). Παρόλα αυτά ας µην παραβλέπουµε και το 

γεγονός ότι πολλοί έχουν διακινδυνεύσει σοβαρά στην προσπάθειά τους να βρουν διαφορετικές 

αλλά επικίνδυνες διόδους εισόδου, προκειµένου να µην εντοπιστούν από τις διωκτικές αρχές, ενώ 

άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους µέσα από τέτοιου είδους διεξόδους (Μιγγείρου, 2005). 

 

1.4.2.2. Οι θρησκευτικές - κοινωνικοπολιτικές συνθήκες 

 Ένα πρόσθετο στοιχείο, πέραν της γεωγραφικής θέσης της χώρας, είναι και οι συνθήκες 

πολιτικής σταθερότητας και ελευθερίας που επικράτησαν κατά το µεγαλύτερο µέρος της 

µεταπολεµικής περιόδου. Η οµαλότητα, λοιπόν, αυτή στην ελληνική πολιτική ζωή, άγνωστη 

πιθανότατα για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών, αποτέλεσε σοβαρό λόγο για την προσέλευση 

και παραµονή τους σε αυτήν. Παράλληλα και η θρησκευτική ταυτότητα της χώρας δεν άφησε 

αδιάφορους κάποιους πληθυσµούς, δηλαδή κάποιους ορθόδοξους λαούς από την Βαλκανική αλλά 

και τους Χριστιανούς της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας, που είναι Κόπτες (Βγενόπουλος, 1995). 

Βέβαια ας µην ξεχνάµε ότι ένα µεγάλο µέρος από τους αιτούντες άσυλο, που επιλέγει την Ελλάδα 

ως χώρα παροχής ασύλου, φέρει µουσουλµανική θρησκευτική ιδιότητα. Συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των παραπάνω παραγόντων αυτό που θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι πολλοί πρόσφυγες 

 



και αιτούντες άσυλο βρίσκουν στην Ελλάδα διέξοδο καταφυγής γιατί ακριβώς θεωρούν ότι µπορεί 

να τους προσφέρει στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και ότι µέσα στους κόλπους 

της σταδιακά θα καταφέρουν να ενταχθούν και να συνυπάρξουν αρµονικά µε το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο.  
 

1.4.2.3 Η υποδοµή για τους πρόσφυγες 

            Η Ελλάδα µέσα στα πλαίσια της υπογραφής της Σύµβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου 

του 1967 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και σε συνδυασµό µε την διεθνούς εµβέλειας 

υποδοµή της συνέτεινε στην είσοδο και παραµονή σε αυτήν πολλών προσφύγων. Γραφεία της 

Ύπατης Αρµοστείας των Προσφύγων του ΟΗΕ λειτουργούν στην Αθήνα, όπου, εκτός από την 

προσφυγικά ιδιότητα, παρέχουν και κάποια µικρά ενισχυτικά επιδόµατα σε αυτά τα άτοµα. 

Υπάρχουν επίσης και τα λεγόµενα Κέντρα Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο, Ν.Π.∆.∆, που 

φιλοξενούν πρόσφυγες έως ότου οι τελευταίοι τακτοποιηθούν και εγκατασταθούν µόνιµα στην 

Ελλάδα. Βέβαια το διάστηµα παραµονής σε αυτά είναι µέχρι συγκεκριµένου ορίου, όµως δεν παύει 

να είναι µια προσωρινή λύση σε ζητήµατα πρώτης ανάγκης µέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών: 

ιατροφαρµακευτικών, σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). Παράλληλα 

σηµαντική βοήθεια προσφέρουν και άλλες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις όπως το 

Ελληνικό Συµβούλιο για Πρόσφυγες µε τα ανάλογα κέντρα που διαθέτει όπως το ∆ιαπολιτισµικό 

Κέντρο «Πυξίδα» και το Κέντρο Στήριξης Προσφύγων «Ιόλαος», τα οποία στοχεύουν στην 

συµπαράσταση και κοινωνική ενσωµάτωση των προσφύγων, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή ΕΚΚΑ, η Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος Κοινωνικής Εργασίας που 

ασχολείται µε αυτές τις οµάδες, κ.α. (Λάτση, 2000). 
 

Μέσα από αυτή τη συνοπτική αλλά συνάµα ουσιαστική περιγραφή του προσφυγικού ζητήµατος 

αντιλαµβανόµαστε πως αυτό αποτελεί µέχρι και τις µέρες µας µείζον κοινωνικό-πολιτικό θέµα, το 

οποίο έχει λάβει ποικίλες προεκτάσεις. Οι διαστάσεις του φαινόµενου σίγουρα δεν έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστη και την δική µας χώρα, η οποία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει µετατραπεί και σε 

χώρα υποδοχής διαφόρων µεταναστευτικών πληθυσµών. Γι’ αυτό ακριβώς και οι επιπτώσεις από 

την παρουσία αυτών των λαών είναι πολλαπλές και πολυδιάστατες. Επιπτώσεις οι οποίες δρουν 

αµφίδροµα και επηρεάζουν τόσο τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και τα ίδια τα κράτη που 

υποδέχονται αυτές τις οµάδες.   

Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί µια εκτενής αναφορά των επιπτώσεων που έχουν δηµιουργηθεί 

στην Ελλάδα από την παρουσία αυτών των λαών καθώς επίσης και πώς µέσα από αυτές τις 

επιπτώσεις έχουν διαµορφωθεί και γιατί όχι επαναπροσδιοριστεί συγκεκριµένα συστήµατα αξιών, 

κανόνων και συµπεριφορών σε όλα τα επίπεδα της ζωής της ελληνικής κοινωνίας 

  

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Επιπτώσεις από την είσοδο των προσφύγων στην Ελλάδα 

 

2.1. Εισαγωγή 

Με την είσοδό τους οι πρόσφυγες, όπως και οι άλλες µεταναστευτικές οµάδες, επιφέρουν 

καθοριστικής σηµασίας επιπτώσεις σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της ζωής µιας χώρας υποδοχής. 

Συγκεκριµένα στην Ελλάδα οι συνέπειες είναι ορατές σε πολλούς τοµείς που όµως δεν αφορούν 

µόνο τον γηγενή πληθυσµό αλλά και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Εξάλλου µέσα από αυτές τις 

επιπτώσεις διαµορφώνεται κατά ένα σηµαντικό βαθµό και ολόκληρο το πλέγµα των σχέσεων 

µεταξύ ντόπιων και ξένων. Παρακάτω γίνεται µια εκτενής αναφορά στους τοµείς εκείνους όπου 

διαφαίνονται εντονότερα τα αποτελέσµατα από την επίδραση της παρουσίας των προσφύγων στα 

ελληνικά δεδοµένα και σχετίζονται µε παραµέτρους οικονοµικές, εργασιακές, κοινωνικές, πολιτικές, 

πολιτισµικές-εθνικές αλλά και δηµογραφικές. 

 

2.2. Οικονοµικές επιπτώσεις 

Η συµβολή των προσφύγων εργαζοµένων και µη, όπως και γενικά όλων των αλλοδαπών, 

στην οικονοµία είναι σηµαντική. Βέβαια οι οµάδες µεταναστών αποτελούν έναν µεγαλύτερο σε 

µέγεθος οικονοµικά ενεργό πληθυσµό έναντι των προσφύγων όµως, δεν σηµαίνει ότι και οι 

τελευταίοι δεν συµβάλλουν στην όλη παραγωγή, στην αύξηση ικανότητας ανταγωνισµού και 

γενικότερα στην οικονοµική ζωή της χώρας.  

Οι πρόσφυγες, όπως και οι υπόλοιποι αλλοδαποί, καλύπτουν και αυτοί µε τη σειρά τους την 

έλλειψη εργατικού δυναµικού σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας (οικιακές βοηθοί, γεωργία, 

κατασκευές, οικοδοµές, µικρής κλίµακας βιοµηχανία, υφαντουργία, µεταποιήσεις, τουρισµό, 

εστιατόρια), ενώ η πληρωµή τους είναι πενιχρή. Συνήθως πολλοί από τους πρόσφυγες έχουν αρκετά 

προσόντα, όµως, προκειµένου να επιβιώσουν και να ανακάµψουν οικονοµικά, αναγκάζονται να 

συµβιβαστούν µε οποιαδήποτε εργασία. Κάποιες φορές θα λέγαµε ότι η µορφή της απασχόλησής 

τους αντικατοπτρίζει και την κοινωνική οργάνωση της χώρας τους από την οποία πηγάζουν και 

πολιτισµικά γνωρίσµατα, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, οι τεχνικές δεξιότητες. Ενδεικτικό 

παράδειγµα αποτελούν οι πρόσφυγες από την Αφρική και την Ασία που τείνουν να καταπιάνονται 

µε χειρωνακτικές εργασίες σε τοµείς µε χαµηλές αποδοχές. Όµως τις περισσότερες φορές, ειδικά για 

τα πιο µορφωµένα άτοµα, δεν είναι εφικτό να ασχοληθούν µε επαγγέλµατα που άλλοτε έκαναν στη 

δική τους χώρα, καθώς οι ανάγκες της επιβίωσης είναι πιεστικές. Η εναρµόνιση των δεξιοτήτων και 

της όλης µορφωτικής τους εµπειρίας µε τα εκπαιδευτικά, πολιτισµικά, θρησκευτικά δεδοµένα της 

χώρας υποδοχής είναι σχεδόν αδύνατη και αποτελεί µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα για αυτά τα 

άτοµα λόγω του νέου τρόπου ζωής και των ποικίλων προβληµάτων που καλούνται να 

αντιµετωπίσουν στην χώρα υποδοχής (γλώσσα, νοµικό-εκπαιδευτικό σύστηµα, οικονοµικές-

 



κοινωνικές δυσχέρειες, κ.α). Με τον τρόπο αυτό η χώρα υποδοχής καλύπτει τις ανάγκες της χωρίς 

να δαπανά χρήµατα για την ανατροφή, την εκπαίδευση και ενδεχόµενη ειδίκευσή τους στα 

επαγγέλµατα µε τα οποία θα ασχοληθούν (Κοτζαµάνης, 2005). 

«Η µεγάλη προσφορά ξένου εργατικού δυναµικού έχει ως αποτέλεσµα έναν βαθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης που δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί χωρίς αυτό. Οι ξένοι εργάτες 

συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας αποµακρύνοντας τις δυσχέρειες παραγωγής και 

ενισχύοντας τις επενδύσεις κεφαλαίου γιατί δέχονται να εργαστούν ακόµα και τις νυχτερινές ώρες. 

Επίσης η είσοδός τους έχει επιδράσει ευνοϊκά στην ευηµερία των γηγενών εργατών, διευκολύνοντας 

έτσι την ταχύτερη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής τους θέσης. Και οι πρόσφυγες λοιπόν, 

που ανήκουν σε αυτό το δυναµικό, είναι αναµενόµενο να ασκούν παρόµοιου είδους  επιδράσεις» 

(Έµκε-Πουλοπούλου, 1990: 43). 

Επιπρόσθετα οι χαµηλοί  µισθοί σταθεροποιούν τις τιµές και αυτό έχει ως συνέπεια να 

περιορίζεται ο πληθωρισµός. Εκτός αυτού οι πρόσφυγες δεν αποτελούν µεγάλο βάρος για τις 

κοινωνικές δαπάνες αφού η πρόσβασή τους στις περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες είναι µικρή, 

λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης και όχι επειδή το κράτος δεν τους αναγνωρίζει κοινωνικά δικαιώµατα 

στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας αλλά και επειδή είναι εργάτες που βρίσκονται στις 

παραγωγικές ηλικίες. Επιπλέον και το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, όπως 

επιδόµατα οικογενειακά, σχολική εκπαίδευση, συντάξεις, επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, 

δεν επιβαρύνει σε µεγάλο βαθµό το ελληνικό κράτος εξαιτίας του ότι και πάλι οι αρµόδιοι φορείς 

δεν ενηµερώνουν επαρκώς αυτές τις οµάδες για τις συγκεκριµένες παροχές τις οποίες δικαιούνται 

(Πετρινιώτη, 1993). 

Στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι οι πρόσφυγες, όπως και το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αλλοδαπών, µέσω της ζήτησης που εκδηλώνουν για αγαθά και υπηρεσίες συµβάλλουν στην άνοδο 

της κατανάλωσης βασικών προϊόντων και συγκεκριµένων υπηρεσιών που σχετίζονται µε 

καθηµερινές ανάγκες, όπως ένδυση, διατροφή, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, δηµόσιες 

µετακινήσεις, στέγαση, κ.α. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σε ορισµένα από αυτά τα αγαθά π.χ στη 

δηµόσια µεταφορά ή σε κάποια προϊόντα διατροφής δεν επιβαρύνουν την οικονοµική ζωή της 

χώρας, γεγονός που συµβαίνει µε τα λεγόµενα «ακριβά και διαρκή» αγαθά ή µε την κατά κεφαλήν 

κατανάλωση ενέργειας που οι ντόπιοι κατά κόρον χρησιµοποιούν. Άρα οι αλλοδαποί και ιδίως οι 

πρόσφυγες δεν συντείνουν στην επιδείνωση του ελλείµµατος του  εµπορικού ισοζυγίου της 

Ελλάδας. Μια διαρροή συναλλάγµατος υπάρχει, κυρίως, από τους µετανάστες, καθώς ένα µέρος των 

οικονοµιών που συγκεντρώνουν τις αποστέλλουν στους συγγενείς που βρίσκονται στην πατρίδα 

τους (Πετρινιώτη, 1993). 

 

 

 

 

 



  

2.3. Επιπτώσεις στην αγορά εργασίας 

            Οι πρόσφυγες, όπως αναφέρθηκε, στο διάστηµα της παραµονής τους στην Ελλάδα θέτουν ως 

άµεση προτεραιότητά τους την αναζήτηση εργασίας. Η συνεχιζόµενη προσέλευσή τους στην 

Ελλάδα εξαρτάται άρρηκτα από την ανάγκη αποφυγής προσωπικής καταδίωξης και την επιδίωξη 

τους να κερδίσουν χρήµατα για καλύτερους όρους διαµονής, σπουδών και φυσικά εργασίας 

(Κοτζαµάνης κ.α., 2005). 

            Σύµφωνα µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των αναγνωρισµένων προσφύγων, οι οποίοι 

είναι εγγεγραµµένοι, αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι είναι άνδρες παρά γυναίκες, ηλικίας 45 

ετών κατά το 95% τουλάχιστον. Οι ίδιες οµάδες συνθέτουν σε ένα µεγάλο ποσοστό και το γηγενές 

εργατικό δυναµικό της χώρας. Το τελευταίο αποτελεί διαπίστωση του Ελληνικού Γραφείου της 

Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών από δύο µελέτες που έχει κάνει και µε βάση αυτές 

υποστηρίζεται ότι οι πρόσφυγες καταπιάνονται µε επαγγέλµατα  παρόµοια µε των µεταναστών µέχρι 

να ισορροπήσουν οικονοµικά (Πετρινιώτη, 1993). 

Το Ελληνικό Κράτος τους χορηγεί πολιτικό άσυλο και πλέον τους αναγνωρίζει το δικαίωµα 

της εργασίας. Η εγκατάστασή τους στο Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής του Λαυρίου, όπως και σε 

άλλα Κέντρα Υποδοχής, το πολύ χαµηλό επίδοµα συντήρησης που τους χορηγεί η Ύπατη 

Αρµοστεία του ΟΗΕ αλλά και οι χρονοβόρες διαδικασίες αναµονής για την άδεια παραµονής τους, 

όµως, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους. Έτσι δεν είναι λίγοι που καταφεύγουν στην παράνοµη 

εργασία, προκειµένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διαβίωσή τους (Κατσορίδας, 

1994). 

Οι ελλείψεις εργασίας που καλύπτονται από τους πρόσφυγες έγκεινται, όπως περιγράφηκε 

και στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, σε συγκεκριµένα «µη αποδοχής» από τους ντόπιους 

επαγγέλµατα και σε κατά τόπους αγορές εργασίας. Εποµένως ο ανταγωνισµός για τις συγκεκριµένες 

δουλειές στην αγορά εργασίας είναι υπαρκτός από τους πρόσφυγες και σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό 

από τους µετανάστες έναντι των ντόπιων εργατών, αφού ένα µικρό ποσοστό από τους τελευταίους 

διατίθεται να ασχοληθεί µε αυτού του είδους τα επαγγέλµατα (Κατσορίδας, 1999).  

Στην πραγµατικότητα οι αλλοδαποί έρχονται να καλύψουν ανάγκες που έχουν ήδη 

εκδηλωθεί στην αγορά εργασίας ή ανάγκες που αναδεικνύονται λόγω της προσφοράς φθηνής 

εργασίας. Πρακτικά δεν είναι και τόσο εύκολο να ξεχωρίσουµε τις δύο αυτές διαδικασίες. Η 

ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δύο τάσεις: η µια αφορά την προσφορά «ακριβής» 

εργασίας, ενώ η άλλη την ζήτηση «φθηνής» εργασίας σε περιόδους όπου ο κίνδυνος οικονοµικής 

κρίσης εγκυµονεί. Να τονιστεί ότι οι µικρές κυρίως επιχειρήσεις προτιµούν να απασχολούν 

αλλοδαπούς, κατά συνέπεια και πρόσφυγες, που ανήκουν στην παράνοµη εργασιακή ζώνη είτε σε 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους είτε σε µόνιµη βάση. Οι τελευταίοι µάλιστα αποτελούν 

συµφέρουσα λύση για τους τοµείς της οικονοµίας όπου η προσφορά φθηνής εργασίας αποτρέπει 

σηµαντικά µια επικείµενη οικονοµική κάµψη ή και κρίση του εκάστοτε τοµέα της. Βέβαια η 

 



επιδιωκόµενη επέκταση της φθηνής εργασίας βρίσκει εµπόδια που έχουν να κάνουν µε το ότι η 

ζητούµενη εργασία απαιτεί κάποιο βαθµό ειδίκευσης άλλα και ότι η ίδια η αγορά εργασίας 

προσπαθεί να επιβάλλει ένα πλαίσιο προστασίας, ειδικά για τους µετανάστες που χρειάζονται 

συγκεκριµένο αριθµό ενσήµων ετησίως προκειµένου να ανανεώνουν την κάρτα παραµονής τους 

(Ρυλµόν, 1993). 

Μέσα σε όλο αυτό το «ιδιόρρυθµο» οικονοµικό τοπίο προσφοράς και ζήτησης, όπου η 

παράνοµη απασχόληση ακµάζει ολοένα και περισσότερο, παρόλα τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που 

έχουν τεθεί σε ισχύ, ανακύπτουν ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την σύγχρονη ελληνική 

αγορά εργασίας, που επηρεάζουν τόσο τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες όσο και τις οµάδες των 

αλλοδαπών. Οι ισχυρισµοί που επικρατούν συνήθως  είναι ότι «οι ξένοι µας παίρνουν τις δουλειές», 

δηλαδή ότι τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι άλλες οµάδες αλλοδαπών είναι οι κύριοι υπαίτιοι για την 

ανεργία των «ιθαγενών» εργαζοµένων, καθώς επίσης και για τα χαµηλά ηµεροµίσθια και τη 

διατήρηση της παραοικονοµίας επειδή βρίσκουν επαγγελµατική διέξοδο κυρίως στη «δεύτερη 

αγορά εργασίας». Κοινή πεποίθηση είναι ότι µόνο αν οι αλλοδαποί αποµακρυνθούν από τις 

συγκεκριµένες θέσεις θα µπορέσουν οι ντόπιοι εργαζόµενοι να τις καλύψουν, οι µισθοί θα 

διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και η ανεργία θα αρχίσει να παρουσιάζει κάµψη. Είναι όµως 

γεγονός ότι αυτές οι τυποποιηµένες λογικές, οι οποίες βρίσκουν εύφορο έδαφος σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης, δεν έχουν λάβει κάποια ουσιαστική απάντηση (Κατσορίδας, 1999). 

Σχετικά µε την πρώτη άποψη που θεωρεί ότι η ανεργία των Ελλήνων πηγάζει κατά κύριο 

λόγο από τους αλλοδαπούς εκτός του ότι δείχνει µεροληψία είναι και αβάσιµη. Και αυτό φαίνεται 

από το ότι ενώ σε κάποιου είδους επαγγέλµατα, όπως τις οικοδοµικές εργασίες, θεωρείται ότι οι 

αλλοδαποί εκτοπίζουν τους Έλληνες, δεν αποδεικνύεται εντούτοις έγκυρα από κάποια πηγή και µε 

συγκεκριµένα ερευνητικά πορίσµατα (Κατσορίδας, 1999). 

 Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι «η εκτεταµένη ανεργία προκύπτει ως προϊόν 

της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, της απόρριψης από τους ντόπιους συγκεκριµένων θέσεων 

εργασίας µε βάση κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία και της εκκαθάρισης των µη επαρκώς αξιοποιούµενων κεφαλαίων, 

προκειµένου να επιτευχθεί η άνοδος της κερδοφορίας των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Από 

την άλλη η αγορά εργασίας εξαρτάται άµεσα την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, γι’ αυτό και 

δεν είναι ορθό να εξετάζεται µεµονωµένα. Επιπλέον την ίδια στιγµή τα εισοδήµατα προσφύγων 

ενισχύουν τη συνολική ζήτηση και άρα την παραγωγή, ενώ η αύξηση της παραγωγής επιφέρει και 

την αύξηση της απασχόλησης» (Χλέτσος, 1994 στο Κατσορίδας,1999: 27). 

Βέβαια από την προσφορά άφθονης ανειδίκευτης και φθηνής εργασίας στην παραγωγική 

δοµή συµβαίνουν δύο τινά που επηρεάζουν άµεσα τις λειτουργίες της και είναι τα εξής: 1) Η 

υποκατάσταση κεφαλαίου/εργασίας επιτελείται µε γοργούς ρυθµούς ενώ παράλληλα µε την 

απασχόληση και διατήρηση ενός παραγωγικού δυναµικού, που οι δυνατότητές του είναι εκ των 

πραγµάτων ξεπερασµένες εν όψει των σύγχρονων δεδοµένων, εµποδίζεται η υιοθέτηση περαιτέρω 

 



τεχνολογικών καινοτοµιών, πράγµα το οποίο δυσχεραίνει εν µέρει την παραγωγική εξέλιξη, και ότι 

2) Οι µικροεπιχειρήσεις µε ανορθολογική οργάνωση καταφέρνουν να επιβιώσουν. Και ο 

ανταγωνισµός µε τις υπόλοιπες υφίσταται, καθώς επιτυγχάνουν το µικρότερο δυνατό κόστος 

παραγωγής έχοντας µειώσει σηµαντικά το κόστος εργασίας του δυναµικού που απασχολούν. Οπότε 

τα ελληνικά αγαθά ή οι υπηρεσίες κατορθώνουν να παραµείνουν ανταγωνίσιµα έναντι άλλων 

εγχώριων αλλά και εισαγόµενων. Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται κατεξοχήν στις περιπτώσεις του 

παράνοµου εργατικού δυναµικού του οποίου η απασχόληση δεν επιφέρει υψηλό µισθολογικό 

κόστος, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει µε ασφαλιστικές εισφορές, επιδόµατα, κ.α. (Πετρινιώτη, 1993). 

Σχετικά µε το τελευταίο αξίζει να θυµηθούµε και την περίπτωση κατά την περίοδο των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004 στην Αθήνα όπου είχε απασχοληθεί ξένο εργατικό δυναµικό (ιδίως παράνοµο) 

για την αποπεράτωση των τότε προγραµµατισµένων εργασιών-έργων χωρίς στοιχειώδη ασφάλιση 

και µε πολύ χαµηλά µεροκάµατα.   

Συνεπώς η απασχόληση των ξένων δεν φαίνεται να είναι και τόσο αρνητική όσο αφήνεται 

να παρουσιαστεί. Παρ’ όλες τις τεχνολογικές δυσχέρειες που εµφανίζονται στην παραγωγική 

εξέλιξη, διασφαλίζονται τουλάχιστον στοιχειώδεις λειτουργίες της ελληνικής οικονοµίας και το ίδιο 

το οικονοµικό σύστηµα της χώρας σταθεροποιείται. Παράλληλα αυξάνεται η παραγωγή και η 

απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία να αυξηθεί και η σύνθεση του πληθυσµού ή και 

του εργατικού δυναµικού της χώρας. Εξάλλου οι αλλοδαποί µε την εργασία που προσφέρουν 

συµβάλλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών της όλης παραγωγικής διαδικασίας  σε αρκετούς 

οικονοµικούς κλάδους, αφού οι Έλληνες δεν δείχνουν πρόθυµοι να ασχοληθούν µε ανθυγιεινά, 

επικίνδυνα ή κακοπληρωµένα επαγγέλµατα (Κατσορίδας, 1999). 

Συν τοις άλλοις και η επικρατούσα αντίληψη ότι η παραοικονοµία αποτελεί προϊόν της 

απασχόλησης των προσφύγων, των µεταναστών και άλλων αλλοδαπών δεν ευσταθεί διότι δεν είναι 

οι µόνοι οι οποίοι εµπλέκονται στις παραοικονοµικές δραστηριότητες. Κατά κύριο λόγο η 

παραοικονοµία συνδέεται µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού, ιδιαίτερα όταν φαινόµενα 

οικονοµικών κρίσεων αρχίζουν να κάνουν την εµφάνισή τους. Επιπλέον, όπως θίξαµε και 

προηγουµένως, ένα µεγάλο µέρος των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων στο κέντρο και στην 

περιφέρεια για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος λειτουργίας τους άλλα και για να παραµείνουν 

βιώσιµες και ανταγωνίσιµες επιδιώκουν την πρόσληψη φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού, 

το οποίο ανήκει στην µαύρη αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν εύλογο µεταξύ παραοικονοµίας και 

παράνοµων αλλοδαπών να υπάρχει µια σχέση αλληλεξάρτησης (Κατσορίδας, 1999). 

Τέλος, αναφορικά µε τον ισχυρισµό ότι οι αµοιβές γενικά των προσφύγων και άλλων 

αλλοδαπών πιέζουν καθοδικά τους µισθούς των Ελλήνων έρευνες, που πραγµατοποιήθηκαν, έδειξαν 

ότι οι αµοιβές των πρώτων, µέσα στα πλαίσια και πάλι της παράνοµης απασχόλησής τους, είναι 

κατά 40% και πλέον χαµηλότερες από εκείνες των Ελλήνων. Η διαφοροποίηση, όµως, είναι 

σηµαντική µεταξύ τοµέων απασχόλησης και περιοχών. Οι αµοιβές που κυµαίνονται σε χαµηλά 

 



επίπεδα είναι στους τοµείς βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, ενώ σαφώς σε υψηλότερα στις οικοδοµές-

κατασκευές (Κατσορίδας, 1999). 

Εποµένως, ο πρόσφυγας, όπως και οι άλλοι αλλοδαποί, δεν είναι τα υποκατάστατα του 

γηγενούς εργαζόµενου ελληνικού πληθυσµού. Το πρόβληµα ξεκινά από τη στιγµή που γίνεται 

αντιληπτή η φυλετική ή η εθνική διαφορετικότητα. Αντιδράσεις δεν υπάρχουν στα χαµηλόµισθα 

άτοµα ή σε όσα απασχολούνται παρανόµως, εφόσον αυτά είναι οµοεθνή. Η εκδίωξη για αυτά ούτε 

καν συζητείται για τον µοναδικό λόγο ότι ανήκουν σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 

της, εν αντιθέσει µε τους πρόσφυγες και τους υπόλοιπους ξένους που ως αλλοεθνείς αποτελούν ξένο 

σώµα (Χλέτσος, 1994, στο Κατσορίδας, 1999). 

Βέβαια, πέραν της παραπάνω διαπίστωσης, είναι αλήθεια ότι το θέµα της φθηνής και 

ανασφάλιστης εργασίας λαµβάνει ευρύτερες διαστάσεις στα ελληνικά δρώµενα και έχει ως απώτερο 

σκοπό την εκµετάλλευση τόσο των αλλοδαπών όσο και των Ελλήνων εργαζοµένων. 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων αγγίζει και τις δύο πλευρές 

(Κατσορίδας, 1999). 

  

2.4. Κοινωνικές επιπτώσεις 

Η είσοδος και η παραµονή ξένων πληθυσµών σε µια χώρα λαµβάνει και κοινωνικές 

διαστάσεις µε αντίκτυπο κυρίως στους ίδιους. Η κοινωνική θέση των προσφύγων στην χώρα 

υποδοχής καθορίζεται από την εθνικότητα, το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία τους αλλά και από τους µηχανισµούς 

εκείνους που η ίδια η χώρα αναπτύσσει προκειµένου να αντιληφθεί και τελικά να απορρίψει ή να 

αποδεχτεί αυτούς τους πληθυσµούς (Τριανταφυλλίδου, 1998). 

Απόρροια αυτών των παραγόντων είναι η εµφάνιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας από 

τους ντόπιους, γιατί ακριβώς εκλαµβάνονται από την αρνητική τους σκοπιά. Οι πρόσφυγες, όπως 

άλλωστε και οι υπόλοιπες οµάδες αλλοδαπών, είναι οι χαρακτηριστικοί «άλλοι εντός», οι οποίοι 

απειλούν την κοινωνική τάξη και την ασφάλεια της χώρας. Αρνητικά συναισθήµατα όπως η 

επιφυλακτικότητα, η καχυποψία και γιατί όχι και η εχθρότητα κατακλύζουν πολλές φορές τον 

γηγενή πληθυσµό και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την κλιµάκωση ακραίων συµπεριφορών 

(περιφρόνηση, επιθετικότητα, µοχθηρία) των ντόπιων κατοίκων απέναντι στο ξένο και διαφορετικό 

στοιχείο (Τριανταφυλλίδου, 1998). 

 Πιο συγκεκριµένα οι πρόσφυγες από χώρες του Τρίτου Κόσµου, που εργάζονται σε 

δουλειές τις οποίες απορρίπτει το γηγενές εργατικό δυναµικό, ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Η 

τοπική γλώσσα είναι για τους περισσότερους άγνωστη, ενώ έρχονται αντιµέτωποι και µε µια 

κουλτούρα εκ διαµέτρου αντίθετη από την δική τους. Τα στοιχεία αυτά είναι αναµενόµενο να 

καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την ενσωµάτωσή τους στη χώρα υποδοχής. Και εκτός αυτού οι 

παράνοµα εργαζόµενοι καταλήγουν να γίνονται τα πιο εύκολα θύµατα εκµετάλλευσης και απάτης, 

ενώ µέσα στην ανάγκη τους καταδέχονται να δουλεύουν έναντι αµοιβών που κάθε άλλο παρά 

 



αξιοπρεπή ζωή τους εξασφαλίζουν. Θα µπορούσαµε ίσως να τους αποδώσουµε τον χαρακτηρισµό 

των «σύγχρονων σκλάβων» γιατί από τη µία η επιστροφή στα πάτρια εδάφη είναι ανέφικτη εξαιτίας 

των δυσµενών συνθηκών που επικρατούν εκεί, άρα και η παραµονή τους στην χώρα υποδοχής µε τα 

όποια δεδοµένα της καθίσταται αναγκαία και από την άλλη γιατί οι υπάρχουσες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις δεν επαρκούν για την διαφύλαξη των δικαιωµάτων τους, γεγονός που συντείνει στην 

αύξηση των κρουσµάτων εκµετάλλευσής τους (Τριανταφυλλίδου, 1998).  

Σε όλη αυτή την κατάσταση ο ρόλος των Μ.Μ.Ε για τους πρόσφυγες κρίνεται καθοριστικός, 

καθώς συντελούν στην διαµόρφωση µιας εικόνας για αυτούς που τις περισσότερες φορές απέχει 

σηµαντικά από την πραγµατική, αφού κινούνται υπό το πρίσµα έντονων προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων. Βέβαια δεν εκλείπει και ο παράγων ακροαµατικότητα που για να επιτευχθεί είναι 

αναγκαία η διογκωµένα αρνητικά κριτική προς αυτούς, έστω και αν δεν ευσταθεί (Τριανταφυλλίδου, 

1998). 

Η παρουσία των προσφύγων δηµιουργεί από την άλλη κάποια πρόσθετα και ίσως 

αναπόφευκτα προβλήµατα στην χώρα υποδοχής. Καταρχήν τα άτοµα αυτά τα οποία έχουν προέλθει 

από ένα κοινωνικά και πολιτικά «διαταραγµένο» περιβάλλον δεν είναι πάντοτε σε θέση να 

προσαρµοστούν µε τα δεδοµένα της χώρας υποδοχής και να διαχειριστούν τις όποιες καταστάσεις. 

Έτσι σε ορισµένα αστικοβιοµηχανικά κέντρα αλλά και σε περιοχές της περιφέρειας είναι εµφανείς 

οι κοινωνικές εντάσεις όχι µόνο µε τους ντόπιους αλλά και µε τους ίδιους τους συµπατριώτες τους 

(ακριβώς λόγω των κοινωνικών-πολιτικών καταβολών τους ή των συµφερόντων επιβίωσής τους). 

Επιπρόσθετα η δηµιουργία ενός υποστρώµατος κάτω από το κατώτερο κοινωνικό στρώµα της 

χώρας υποδοχής διαφοροποιεί και την όλη δοµή της ευρύτερης κοινωνίας (∆αµανάκης, 1989). 

Τέλος την εµφάνισή τους κάνουν οι συγκρούσεις και οι ρήξεις µεταξύ ντόπιων και 

αλλοδαπών γονέων στα αστικοβιοµηχανικά και πάλι κέντρα, αφού το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα 

αδυνατεί να στηρίξει την οµαλή ένταξη των αλλοεθνών στις σύγχρονες εκπαιδευτικές δοµές. Αυτό 

βέβαια οδηγεί και σε µια συνολικότερη επιβάρυνση των σχολείων (∆αµανάκης, 1989). 

Είναι αναµενόµενο, λοιπόν, στην ελληνική κοινωνία η ένταξη των προσφύγων να αποτελεί 

πολύπλοκη διαδικασία, αφού οι ίδιοι οι Έλληνες δεν είναι από ό,τι φαίνεται ακόµα πλήρως έτοιµοι 

κάτω από αυτές τις συνθήκες να κατανοήσουν και να δεχτούν εύκολα αλλοδαπούς στον χώρο τους. 

Είναι απόµακροι, ανήσυχοι µε την υπάρχουσα κατάσταση και οι συµπεριφορές τους δηµιουργούν 

επιπλέον προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες. Λίγοι είναι αυτοί που θα κρατήσουν µια ουδέτερη ή 

θετική στάση. Ίσως αν δινόταν περισσότερο βάρος στην εκπαίδευση των προσφύγων και γενικότερα 

των αλλοδαπών για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να µπορέσουν να γνωρίσουν 

καλύτερα τον ελληνικό λαό και να έχουν µια θετικότερη άποψη για την Ελλάδα, τότε αυτό θα 

λειτουργούσε περισσότερο εξισορροπιστικά και για τους ίδιους αλλά και για τον ντόπιο πληθυσµό 

(Κοτζαµάνης κ.α., 2005). 

Οι προσπάθειες βέβαια για µια αρµονική συµβίωση δεν θα πρέπει να απαιτούνται µόνο από 

την πλευρά των προσφύγων και γενικά των αλλοδαπών αλλά και από τους ίδιους τους γηγενείς. Οι 

 



τελευταίοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που έχουν έρθει 

κυριολεκτικά κυνηγηµένοι σε έναν ξένο τόπο και αναζητούν µια στοιχειώδη ανοχή, κατανόηση και 

υποστήριξη µπροστά στο φάσµα των προβληµάτων που βιώνουν και που αγωνίζονται να 

ξεπεράσουν. Και όλα αυτά για να επιτευχθούν χρειάζεται να υπάρξει ορθή και έγκαιρη 

ευαισθητοποίηση της κοινή γνώµης απέναντι στην έννοια του ξένου, είτε αυτός είναι πρόσφυγας, 

είτε µετανάστης, είτε παλλινοστούντας, κ.α, µε την δραστηριοποίηση κοινωνικών µηχανισµών και 

φορέων, όπως οργανώσεις, σχολικές κοινότητες, Μ.Μ.Ε, που διαπραγµατεύονται τα θέµατα που 

θίγουν αυτές τις οµάδες (Κοτζαµάνης κ.α., 2005). 

  

2.5. Πολιτικές επιπτώσεις 

Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής οφείλει να διαθέτει συνεκτική µεταναστευτική πολιτική και 

ως επί το πλείστον πολιτική ενσωµάτωσης τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους υπόλοιπους 

µετακινούµενους πληθυσµούς. Παρ’ όλα όµως τα µέτρα που λαµβάνονται και τους νόµους που 

ψηφίζονται ανά καιρούς δεν έχουν καλυφθεί ουσιαστικές πτυχές του ζητήµατος των 

µετακινούµενων πληθυσµών. Η διαµόρφωση της σύγχρονης πολιτικής µάλλον θα λέγαµε ότι 

διακρίνεται από µια αδυναµία να ανταπεξέλθει στα προβλήµατα που αναδύονται από το προσφυγικό 

φαινόµενο, ενώ παράλληλα απουσιάζει µια αντικειµενική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης 

(Ζαβός, 2005). 

Έτσι «οι θεσµικές ρυθµίσεις διαµορφώνονται και αναπαράγονται επιλεκτικά, 

κατευθύνοντας συνολικότερες στάσεις, νοοτροπίες ή στερεότυπα και εξυπηρετώντας τα συµφέροντα 

δεδοµένων κοινωνικών οµάδων, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το πλήθος των ζητηµάτων που 

συνεπάγεται η εισροή ξένων πληθυσµών. Πιο συγκεκριµένα, η έλλειψη συντονισµού ως προς τη 

διευθέτηση του ποιος χορηγεί και ποιος δικαιούται άσυλο έχει σαν επακόλουθο την εφαρµογή 

ανοµοιογενών ή /και αλληλοαποκλειόµενων «πολιτικών» συνυφασµένων µε την εργασία, τη 

στέγαση ή και την οικονοµική αρωγή των προσφύγων. Τέτοιες πολιτικές προϋποθέτουν και 

συνεπάγονται την απουσία σαφών διακρίσεων ανάµεσα σε όσους λαµβάνουν άσυλο και τους 

(λαθρο)µετανάστες: γεγονός το οποίο όχι µόνο δεν ανταποκρίνεται στα προβλήµατα της κατηγορίας 

των προσφύγων αλλά επιπλέον λειτουργεί σε βάρος των δικαιωµάτων της και εγείρει το ερώτηµα τι 

ακριβώς σηµαίνει να είσαι πρόσφυγας στην Ελλάδα σήµερα» (Κοτζαµάνης κ.α., 2005: 315). 

Το πρόβληµα εισροής ξένων, µεταξύ των οποίων και προσφύγων, όπως την περίοδο  1990-

93, έτσι και τα τελευταία πέντε χρόνια φορτίζεται από την αύξηση αυτών αλλά και από τον 

παράγοντα εθνικότητα. Το τελευταίο παραπέµπει στο γεγονός ότι οι υπήκοοι από γειτονικές χώρες, 

π.χ. Τουρκία, αποτελούν ένα αρκετά µεγάλο τµήµα αυτής της αύξησης. Ειδικά µάλιστα, όταν οι 

γειτονικές σχέσεις της Ελλάδας µε συγκεκριµένες χώρες είναι τεταµένες, οι αντιδράσεις που 

προκαλούνται είναι εντονότερες και το αίσθηµα της απειλής κυριαρχεί µε αποτέλεσµα να 

διαταράσσονται οι εσωτερικές ισορροπίες της ελληνικής κοινωνίας (Πετρινιώτη, 1993). Παράλληλα 

ένα άλλο ζήτηµα που θα πρέπει εξίσου να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι πρόσφυγες λόγω των δυσµενών 

 



πολιτικών καθεστώτων που έχουν βιώσει τυγχάνει πολλές φορές να µεταφέρουν πολιτικές διαµάχες 

και συγκρούσεις από την χώρα προέλευσης στην χώρα υποδοχής (∆αµανάκης, 1989). 

Η γενικότερη υιοθέτηση µιας στοιχειώδους πολιτικής ενσωµάτωσης κρίνεται αναγκαία για 

την πολιτική σταθερότητα και εθνική ασφάλεια της χώρας. ∆υστυχώς µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει 

καµία συστηµατική προσπάθεια να αντιµετωπιστούν οι υπάρχοντες αλλοδαποί και ιδίως οι 

πρόσφυγες ή όσοι πρόκειται να έρθουν µελλοντικά. Εποµένως οι αρµόδιοι φορείς οφείλουν να 

επέµβουν στο συγκεκριµένο ζήτηµα πιο δραστικά µέσω ακόµα περισσότερο µεθοδευµένων µελετών 

σχετικά µε τον όγκο των εισερχοµένων, την προέλευση και τα κοινωνικο-οικονοµικά 

χαρακτηριστικά τους, τα είδη των εργασιών που εκτελούν και τους µισθούς που λαµβάνουν αλλά 

και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις που επιφέρουν τα άτοµα αυτά µε την παρουσία τους 

(Πετρινιώτη,1993). 

Μέχρι στιγµής η Ελλάδα βρίσκεται σε µια γεωγραφική θέση όπου οι συνοριακές 

ανακατατάξεις είναι εµφανείς και έντονες. Γειτονικές χώρες οδηγούνται στην διάσπαση, κάποιες 

άλλες δηµιουργούνται γύρω από τα σύνορά της, τα ίδια τα σύνορα επαναπροσδιορίζονται υπό ένα 

πρίσµα αµφισβήτησης, τα πολιτικά καθεστώτα που επικρατούν παύουν να ισχύουν και ζητήµατα 

εθνικής φύσεως, που θίγουν τις µειονότητες, έρχονται στο προσκήνιο, αναζωπυρώνοντας νέες 

καταστάσεις. Οι εξωτερικές αυτές εξελίξεις, που δίνουν έντονα την αίσθηση µιας µετέωρης 

κατάστασης, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια στην Ελλάδα να ακολουθήσει µια ορθή 

µεταναστευτική πολιτική άµεσα συνδεόµενη µε το ζήτηµα της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ξένων 

οµάδων, αν όχι όλων, τουλάχιστον ενός µέρους αυτών (Πετρινιώτη, 1993). 

 

2.6. Πολιτισµικές και εθνικές επιπτώσεις 

Η είσοδος των προσφύγων στην Ελλάδα, οι οποίοι φέρουν τα δικά τους πολιτισµικά 

στοιχεία, συνεπάγεται και την πολιτισµική διαφοροποίηση και την ανάγκη η χώρα να δηµιουργήσει 

µια νέα πολιτισµική ταυτότητα. Όπως διαπιστώθηκε και στις κοινωνικές επιπτώσεις, τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά των ξένων είναι διαφορετικά µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται  συχνά στην χώρα 

υποδοχής το φαινόµενο της απόρριψης. ∆υστυχώς, ούτε η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία ούτε 

η παλαιότερη εµπειρία των ίδιων των Ελλήνων ως προσφύγων σε ξένες χώρες στάθηκαν εµπόδια  

στην ανάπτυξη ξενοφοβικών συµπεριφορών απέναντι σε αυτές τις οµάδες. 

«Η ελληνική ταυτότητα από τη γέννηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα 

διακρίνεται για τον έντονα εθνοτικό της χαρακτήρα. Τα γενεαλογικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά αποτέλεσαν και αποτελούν τα βασικά σηµεία αναφοράς για τον 

προσδιορισµό του «εµείς» και του «οι άλλοι». Επιπλέον ακόµα και τα πολιτικά στοιχεία, όπως τα 

γεωγραφικά σύνορα της εθνικής επικράτειας, ερµηνεύονται κάτω από µια εθνοτική σκοπιά. Ο 

αποκλειστικός χαρακτήρας αυτής της οπτικής γωνίας υποδεικνύει ότι οι «ξένοι» δεν µπορούν να 

γίνουν αποδεκτοί ως µέλη της κοινωνίας µας» (Τριανταφυλλίδου, 1998: 492). 

 



 Τα στοιχεία της εθνικής ταυτότητας που υπερτονίζονται συστηµατικά και κυρίως από τον 

Τύπο για αυτές τις οµάδες είναι τρία: Πρώτον η εθνοτική τους καταγωγή, δεύτερον οι παραδόσεις 

και η πολιτισµική τους κληρονοµιά και τρίτον ο εθνικός χαρακτήρας τους, που συνήθως 

εµφανίζονται για να χαρακτηρίσουν ως προς την ιδιοσυγκρασία τους συγκεκριµένες εθνικές οµάδες, 

π.χ. Τούρκους, Κούρδους, Αφγανούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δεν δίδεται τόσο στα γεωπολιτικά 

στοιχεία αυτών των λαών. Στοιχεία, δηλαδή, που σχετίζονται µε τον εθνογραφικό τους χώρο ή µε το 

νοµικο-πολιτικό τους σύστηµα. Οι γλωσσικές και οι θρησκευτικές καταβολές των παραπάνω 

οµάδων λαµβάνουν µια θέση, θα λέγαµε, «περιθωριακή» ως προς την αντίληψη της 

διαφορετικότητας από τον γηγενή πληθυσµό. Υπάρχει µε άλλα λόγια ένα είδος ανεκτικότητας σε 

αυτά τα στοιχεία. Αυτό οφείλεται στο ότι, άσχετα µε το ποια είναι η γλώσσα αυτών των οµάδων, 

κάποια στιγµή θα πρέπει να µάθουν και την γλώσσα της χώρας υποδοχής, την τοπική, για να 

καταφέρουν να ενταχθούν, ενώ σε ό,τι έχει σχέση µε την θρησκεία και εκεί δεν δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση, αφού τις περισσότερες φορές οι πρόσφυγες δεν έχουν την δυνατότητα να την εκδηλώσουν 

έντονα. Ένα άλλο στοιχείο, χαρακτηριστικό της πολιτισµικής ετερότητας, είναι η εκπαίδευση, η 

οποία κάθε άλλο παρά αδιάφορα αντιµετωπίζεται. Αυτό συνήθως που εννοείται είναι ότι αφ’ ενός 

µεν η ελληνική εκπαίδευση υπερέχει εκείνης των προσφύγων και των λοιπών αφ’ ετέρου δε γίνονται 

διακρίσεις σε βάρος τους, αφού αυτοί συνήθως είναι οι φορείς όλων των κακών και ευθύνονται για 

ό,τι συµβαίνει στην χώρα λόγω του χαµηλού τους επιπέδου (Τριανταφυλλίδου, 1998). 

Τελικά οι αλλοδαποί και µέσα σε αυτούς και οι πρόσφυγες διαβρώνουν την εθνική 

καθαρότητα και τις πολιτισµικές αξίες της χώρας που τους υποδέχεται; Σύµφωνα µε αναφορές 

Ελλήνων δηµογράφων και κοινωνιολόγων, οι αναφοµοίωτες εθνικές µειονότητες, όταν γίνουν 

πολυπληθείς συνήθως επιδιώκουν να αυτονοµηθούν και συνεπώς να δηµιουργήσουν lobby κάθε 

µορφής. Ταυτόχρονα έχει υποστηριχθεί ότι ιστορικά καταπιεσµένες κοινωνικές οµάδες, που ζουν 

στο περιθώριο της κοινωνίας, υπό ένα καθεστώς εκµετάλλευσης, θεωρούµενες ως οι πιο 

µειονεκτικές, είναι σε θέση να προβούν σε αµφισβήτηση των κυρίαρχων κανόνων συµπεριφοράς. 

Προτείνουν νέες αξίες που έρχονται σε αντιδιαστολή  µε την άρχουσα ιδεολογία και µάχονται να 

θέσουν δια της νοµίµου οδού τις απόψεις τους, να προβάλλουν µε τρόπο ίσως επιβλητικό το 

σκεπτικό τους αλλά και να διεκδικήσουν άµεσα και επιτακτικά τα δικαιώµατά τους (Έµκε-

Πουλοπούλου, 1990). Κάτι τέτοιο πιθανότατα µπορεί να συµβεί µε κάποιες µειονότητες π.χ. τη 

µουσουλµανική στην Θράκη αλλά όχι µε τις οµάδες προσφύγων ή των µεταναστών. Ειδικά οι 

πρόσφυγες δεν έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αναπτύξει τέτοιες δυναµικές από άποψη 

οργάνωσης και µεταξύ τους συσπείρωσης που να επιδιώκουν την δηµιουργία lobby ή την 

αµφισβήτηση σε κυρίαρχες νόρµες. Εποµένως δεν τίθεται ανάλογο ζήτηµα για αυτές τις οµάδες. 

Από την άλλη, πορίσµατα ερευνών έχουν καταλήξει στο ότι οι πολιτικές και πολιτιστικές 

διαστάσεις της εθνικής ταυτότητας χρησιµοποιούνται και για να τονιστούν οι διαφορές µεταξύ των 

«ηµών» και των «άλλων». Ένα εµπόδιο το οποίο ,όµως, δεν θεωρείται ανυπέρβλητο, καθώς ήδη 

γίνονται προσπάθειες, ώστε οι τελευταίοι να καταφέρουν να προσαρµοστούν και να συνυπάρξουν 

 



πολιτισµικά µε τον γηγενή πληθυσµό. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι χώρες, που στηρίζουν την 

πολιτισµική ιδιοσυγκρασία και υπόστασή τους στην εθνοτική τους καταγωγή, µπορούν να 

ακολουθήσουν τον δρόµο µιας ανοιχτής στάσης προς όλους τους ξένους πληθυσµούς, εάν 

απελευθερωθούν από κάθε τι γενεαλογικό, που συνήθως µπλοκάρει τις σχέσεις µε τα άλλα, τα 

διαφορετικά έθνη (Τριανταφυλλίδου, 1998). 

  

2.7. ∆ηµογραφικές επιπτώσεις 

Η Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ως γνωστόν, χαρακτηρίζονται από 

υπογεννητικότητα και γήρανση. ∆υστυχώς επίσηµα στατιστικά στοιχεία που να δηλώνουν τις 

άµεσες επιπτώσεις των προσφύγων στον γηγενή πληθυσµό δεν υπάρχουν. Οι αναφορές 

προσανατολίζονται κυρίως στους µετανάστες γι’ αυτό η είσοδος των τελευταίων και σε µικρότερο 

βαθµό ίσως των προσφύγων φαίνεται να έχει διαδραµατίσει αρκετά σηµαντικό ρόλο στην αύξηση 

του πληθυσµού. Η παρουσία πάντως και των προσφύγων επιβραδύνει την εξέλιξη του ρυθµού 

γήρανσης, αφού οι περισσότεροι είναι νεαρά άτοµα 25-45 ετών, παραγωγικές δηλαδή ηλικίες, στις 

οποίες υπερτερεί, όπως προαναφέραµε, το αντρικό παρά το γυναικείο φύλο. Τα άτοµα αυτά είναι 

πιθανό να έχουν ή να αποκτήσουν παιδιά (και µέσα από µικτούς γάµους στην χώρα υποδοχής) και 

συνήθως προέρχονται από χώρες υψηλής γεννητικότητας Βέβαια όσοι από τους πρόσφυγες (άνδρες 

ή γυναίκες) είναι οικογενειάρχες, δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να φέρουν µαζί και τις 

οικογένειές τους λόγω των αντίξοων συνθηκών που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σε όλη τη φάση 

των µετακινήσεών τους αλλά και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών (π.χ έκδοση διαβατηρίων για 

τα υπόλοιπα µέλη). Όσοι πάλι καταφέρνουν να έρθουν όλοι µαζί είναι πολυµελείς οικογένειες. 

Αρκετές είναι και οι µονογονεϊκές µε αρχηγούς µητέρες ανήλικων κυρίως παιδιών. Όµως πολλά 

είναι τα παιδιά πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα ως ασυνόδευτα, που ο αριθµός τους θα 

µπορούσε να συµπεριληφθεί στους δείκτες αύξησης του πληθυσµού (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990). 

Σε αντιδιαστολή µε τους παραπάνω πληθυσµούς, ο πληθυσµός της ίδιας της χώρας 

υποδοχής εµφανίζει χαµηλό ποσοστό γονιµότητας και αυξανόµενη αναλογία ηλικιωµένων. Οπότε, 

όπως και να έχει, υπάρχει άµεση επίπτωση στην αύξηση της γεννητικότητας, στην ανανέωση του 

πληθυσµού και στην όλη κοινωνική δοµή, η οποία είναι αναµενόµενο να παρουσιάζει µεταβολές 

(∆αµανάκης, 1989). 

 

2.8. Επιπτώσεις στην Ελληνική οικογένεια 

Σε µια κοινωνία, όπου η υπογεννητικότητα και η γήρανση ταυτόχρονα αποτελούν σοβαρά 

δηµογραφικά προβλήµατα µε πολλαπλές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις, οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι αλλοδαποί, µέσα σε αυτούς και οι πρόσφυγες, δεν θα µπορούσαν να αγνοηθούν. 

Αυτού του είδους οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως την φύλαξη παιδιών αλλά και την φροντίδα 

υπερηλίκων µέσα στις ελληνικές οικογένειες. 

 



Στην πρώτη περίπτωση υπηρεσίες προσφέρονται από γυναίκες που εργάζονται χωρίς άδεια 

εργασίας, πρόσφυγες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής, ιδιαίτερα από την 

Πολωνία, την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Η βοήθεια των ξένων γυναικών κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς το πρόβληµα της φύλαξης των παιδιών στην Ελλάδα είναι έντονο. Σύµφωνα µε έρευνα έχει 

προκύψει ότι αρκετές οικογένειες, όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται και δεν έχουν συγγενείς που 

να διατίθενται, έχουν λύσει το πρόβληµα της φύλαξης των παιδιών τους µε τη βοήθεια ξένων 

γυναικών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν απασχολούνται και γυναίκες Ελληνίδες, όµως προτιµούνται οι 

ξένες, καθώς το κόστος αυτών είναι πολύ µικρότερο και έτσι ακόµα και τα χαµηλόµισθα ζευγάρια 

έχουν την ευχέρεια να τις προσλάβουν (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Στη δεύτερη περίπτωση αρκετά ηλικιωµένα ασθενή άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας ή 

υγείας, ζουν είτε µόνα είτε µε τις οικογένειές τους µε την παράλληλη βοήθεια και εδώ ενός ξένου ή 

µιας ξένης. Οι σύγχρονοι ρυθµοί ζωής αναγκάζουν τις νεότερες γενιές να µην µπορούν να 

«βαστάξουν» και αυτό το φορτίο, της καθηµερινής δηλαδή φροντίδας υπερήλικων ατόµων, µε τα 

οποία συγκατοικούν. Πέραν αυτού όµως οι συγκεκριµένες ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι) 

συµβιώνουν και µε άλλα υπερήλικα µέλη (συνήθως σύζυγος), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 

παρουσία µιας οικογενειακής βοηθού. Και εδώ πάλι οι προτιµήσεις στρέφονται προς την 

απασχόληση ξένων ατόµων, καθώς οι χαµηλές αµοιβές τους δεν επιβαρύνουν τον περιορισµένο 

οικονοµικό προϋπολογισµό των µικροσυνταξιούχων. Αντίθετα οι απαιτήσεις των Ελλήνων βοηθών 

είναι αρκετά υψηλότερες και αυτό θα είχε σαν συνέπεια την αδυναµία καταβολής από τις συντάξεις 

τους ανάλογων µισθών για τέτοια εργασία (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Το πρόβληµα των ηλικιωµένων ατόµων στην Ελλάδα είναι τεράστιο, ειδικά για άτοµα 

ανίκανα να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι συνθήκες διαµονής σε νοσοκοµεία, ιδρύµατα, ιδιωτικά 

νοσοκοµεία είναι ακατάλληλες, ενώ στα τελευταία αλλά και σε ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας, µε 

παροχές ανεκτικών και πάλι υπηρεσιών, είναι µεγάλο το κόστος παραµονής και απρόσιτο προφανώς 

για τους Έλληνες µικροσυνταξιούχους (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Συνεπώς η προσφορά των ξένων βοηθών είναι όντως πολύτιµη, µε βάση τα δεδοµένα που 

επικρατούν στην σύγχρονη ελληνική οικογένεια αλλά και στις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές. 

Αδιαµφισβήτητα, λοιπόν, οι επιπτώσεις από την παρουσία ξένων λαών και στην 

συγκεκριµένη περίπτωση των προσφυγικών είναι καθοριστικής σηµασίας και επιφέρουν 

σηµαντικότατες µεταβολές τόσο στην χώρα υποδοχής όσο και στις οµάδες προσφύγων. Βέβαια η 

νέα κατάσταση πραγµάτων που διαµορφώνεται και σύµφωνα µε την οποία προσπαθούν να 

συνυπάρξουν ντόπιοι και ξένοι δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλευση µόνο αυτών των 

πληθυσµών. Όπως θίξαµε και σε αυτό το κεφάλαιο, στο προσκήνιο αναδύονται άλλες, 

υπολανθάνουσες καταστάσεις, που ήδη ενυπάρχουν στην ελληνική κοινωνία π.χ η παραοικονοµία 

και οι οποίες πυροδοτουνται εντονότερα όταν µεταναστευτικοί πληθυσµοί εισέλθουν σε αυτήν. 

Πάντως, όπως και να έχει, οι οµάδες των προσφύγων από τη στιγµή της εισόδου και παραµονής 

 



τους στα ελληνικά εδάφη βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια πραγµατικότητα που απέχει κατά πολύ από 

τον δικό τους τρόπο ζωής και µε βάση αυτή καλούνται να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, που ακολουθεί, περιγράφεται αναλυτικά η ζωή των προσφύγων στην 

χώρα υποδοχής αλλά και όλες εκείνες οι διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι πρόσφυγες προσπαθούν 

να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνηµα στην ζωή τους και µια αξιοπρεπή 

διαβίωση για αυτούς και τους οικείους τους.   
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
 Η ζωή των προσφύγων στην χώρα υποδοχής 

 

  3.1. Εισαγωγή 

Οι πρόσφυγες µε την άφιξη και παραµονή τους στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλη χώρα 

υποδοχής, καλούνται να αντιµετωπίσουν µια διαφορετική πραγµατικότητα σε όλα τα επίπεδα της 

ζωής τους όπως στο οικογενειακό, οικονοµικό, εργασιακό, κοινωνικό, πολιτισµικό. Έρχονται στην 

Ελλάδα µε την προοπτική ότι θα µπορέσουν να ορθοποδήσουν και να ξεκινήσουν µια νέα πορεία 

ζωής µακριά από την εφιάλτη των καταστάσεων που έχουν βιώσει στην δική τους χώρα και οι 

οποίες τους έχουν αναγκάσει να διαφύγουν σε κάποια άλλη. Πάντα όµως τρέφουν µέσα τους την 

ελπίδα ότι κάποια µέρα θα αλλάξουν τα πράγµατα στην δική τους χώρα και θα καταφέρουν να 

επιστρέψουν. 

Η όλη παραµονή τους στον ελλαδικό χώρο είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία 

οι ίδιοι οι πρόσφυγες περνούν από διάφορα στάδια προσαρµογής. Στάδια δύσκολα µε αρκετά 

εµπόδια, ειδικά κατά το αρχικό διάστηµα της ένταξής τους. Ελάχιστες έρευνες που να σχετίζονται 

µε την ζωή των προσφύγων έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες παρέχονται 

κυρίως από το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, την Ύπατη Αρµοστεία και από κάποια 

δηµοσιεύµατα του Τύπου µε άρθρα κυρίως για τις συνθήκες διαβίωσής τους στα Κέντρα 

Προσωρινής ∆ιαµονής, όπου φιλοξενούνται. 

Παρακάτω θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στα στοιχεία εκείνα που αφορούν την 

οικογενειακή κατάσταση των προσφύγων, την κοινωνική τους προέλευση, τις συνθήκες διαβίωσής 

τους, την υγεία τους, την εργασιακή τους απασχόληση, όλα τα στάδια προσαρµογής τους, τις 

πραγµατικές ανάγκες τους αλλά και τα εµπόδια για την υλοποίηση αυτών. 

   

3.2. Οικογενειακή κατάσταση 

 «Η οικογενειακή κατάσταση αλλά και η ηλικία των προσφύγων διαφέρει ανάλογα µε την 

εθνικότητά τους. Οι πρόσφυγες από την Πολωνία ηλικίας 32 περίπου χρόνων έρχονται µε γυναίκες 

και παιδιά, ενώ οι πρόσφυγες από την Ρουµανία, κατά µέσο όρο 38 χρόνων, έρχονται µόνοι τους 

ακόµα και αν είναι έγγαµοι, γιατί δεν µπορούν να βγάλουν διαβατήρια για άλλα µέλη της 

οικογένειάς τους. Όσον αφορά τους Ιρανούς, οι µισοί είναι έγγαµοι, ενώ οι περισσότεροι πρόσφυγες 

από την Αιθιοπία και την Ερυθραία είναι νέοι και άγαµοι ηλικίας 25 χρόνων. Λιγότεροι από το ένα 

τρίτο είναι έγγαµοι. Σε κάθε προσφυγική οµάδα υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός παιδιών που 

εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία των προσφύγων και την προσχεδιασµένη ή 

µη έξοδο από τη χώρα τους (Mestheneos, 1988: 8). Οι οικογένειες π.χ. των Κούρδων έχουν πολλά 

 



παιδιά. Πάντως στο Λαύριο οι πρόσφυγες που διαµένουν είναι κυρίως Κούρδοι, Αφγανοί, Ιρανοί και 

Ιρακινοί» (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία µονογονεϊκών οικογενειών. Η Κοινωνική Υπηρεσία 

Προσφύγων του Ιδρύµατος Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις για τις 

µονογονεϊκές οικογένειες, που στις περισσότερες αρχηγοί είναι µητέρες µε ανήλικα παιδιά, άτοµα 

καταγόµενα κυρίως από την Αιθιοπία και το Ιράν. Από το Ιράν το 90% των γυναικών είναι 

παντρεµένες, από την Αιθιοπία το 60%, ενώ οι χήρες είναι 5% και 20%  αντίστοιχα. Ο αριθµός των 

παιδιών κυµαίνεται στα εξής επίπεδα: το 5% των οικογενειών έχουν 1 παιδί, το 70% 2-3 παιδιά και 

το 25% 4-5 παιδιά και άνω. Η απουσία του γονιού οφείλεται σε χηρεία, διαζύγιο, φυλάκιση ή 

εξαφάνιση ή δηµιουργία παιδιών εκτός γάµου. Πολλές µητέρες µε ανήλικα παιδιά είναι Κούρδοι 

πρόσφυγες (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990). 

Πάντως µε ή χωρίς οικογένεια το πρώτο διάστηµα της παραµονής των προσφύγων στην 

χώρα υποδοχής δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς προσπαθούν να προσαρµοστούν στα νέα 

δεδοµένα της χώρας που τους υποδέχεται, επιδιώκοντας πρωτίστως «ασφάλεια» για τον εαυτό τους, 

τους συγγενείς και φίλους τους. 

  

3.3. Η κοινωνική προέλευση των προσφύγων 

Ξένες κυρίως µελέτες και έρευνες αναφέρουν ότι οι πρόσφυγες (όπως και οι µετανάστες) 

δεν προέρχονται µόνο από κατώτερες τάξεις αλλά είναι άτοµα όλων των κοινωνικοοικονοµικών 

στρωµάτων (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990). 

 Οι Πακιστανοί φαίνεται ότι ανήκουν στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα της πατρίδας 

τους. Οι πρόσφυγες από την Αιθιοπία και την Ερυθραία προέρχονται από τις µεσαίες ή και ανώτερες 

εισοδηµατικές τάξεις της πατρίδας τους. Οι φτωχοί πηγαίνουν στο Σουδάν. Όσοι προέρχονται από 

τις ανώτερες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις µε δυσκολία δέχονται την απώλεια της κοινωνικής τους 

θέσης και είναι απρόθυµοι να αποδεχθούν δουλειές που θεωρούν εξευτελιστικές, όπως οικιακοί 

βοηθοί ή καθαριστές (Έµκε - Πουλοπούλου, 1990). 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι οι πρόσφυγες που προέρχονται από την Ασία και την Αφρική 

συνήθως καταπιάνονται µε χειρωνακτικές εργασίες γι’ αυτό και απασχολούνται σε τοµείς όπου οι 

αποδοχές εκ των πραγµάτων είναι χαµηλές σε αντίθεση µε άλλους, όπως οι Πολωνοί και οι 

Ρουµάνοι, που εξαιτίας των τεχνολογικών γνώσεών τους σε ό,τι αφορά τα δυτικά πρότυπα έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης δουλειάς σε βιοτεχνίες, σε οικοδοµικές εργασίες ή στην 

ενασχόληση µε το µικρεµπόριο (Κοτζαµάνης, κ.α., 2005). 

  

3.4. Η υγεία των προσφύγων 

Από πληροφορίες διαφόρων φορέων προκύπτει ότι  ένα µεγάλο ποσοστό ξένων 

εργαζόµενων που ασχολείται µε ανθυγιεινά ή επικίνδυνα επαγγέλµατα, που δεν έχει την κατάλληλη 

κοινωνική ασφάλιση, που οι συνθήκες διαβίωσής του κάθε άλλο παρά ανθρώπινες είναι, 

 



αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα υγείας. Και το πρόβληµα εντείνεται όταν χρειάζονται άµεσα  

νοσοκοµειακή περίθάλψη. Επίσης η ανάµνηση της οικογένειας και της πατρίδας επιφέρει 

αναπόφευκτα σε ορισµένους και ψυχολογικές διαταραχές (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Ειδικά, όµως, η υγεία των προσφύγων αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο κοµµάτι. Ανάµεσα στις 

οµάδες µεταναστών και προσφύγων πέρα από τις οµοιότητες που παρουσιάζονται ως προς το 

ψυχολογικό τους προφίλ αλλά και στην ικανότητα προσαρµογής στις συνθήκες της Ελλάδας (δεσµοί 

οικογένειας, θέση που καταλαµβάνουν σε αυτή, διαπολιτισµικές και διανθρώπινες σχέσεις, κοινοί 

τρόποι εµφάνισης διαφόρων συµπτωµάτων, όπως αϋπνία, άγχος, έµµονες ιδέες, απότοµες 

συναισθηµατικές µεταβολές), υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε το 

νοµικό τους καθεστώς (Μετανάστες – Πρόσφυγες) , µε το πώς βιώνονται αυτές οι διαφορές αλλά 

και µε το τι προσδοκίες γεννούν  σχετικά µε το φύλο και την χώρες καταγωγής (Καρρά και Γκίνη, 

χ.χ).  

Έτσι, λοιπόν, σε σύγκριση µε τους µετανάστες, οι πρόσφυγες εκφράζουν εντονότερα την 

δυσαρέσκεια τους για τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ακριβώς ζητούν 

επιτακτικότερη λύση των προβληµάτων τους από εξωτερικούς κυρίως παράγοντες. Και αυτό δεν 

είναι τυχαίο, διότι οι περισσότεροι έχουν υποστεί την µακροχρόνια και τόσο ψυχοφθόρα αναµονή 

απόκτησης του πολιτικού ασύλου, που αρκετές φορές δεν επιτυγχάνεται  ποτέ. Η µαταίωση, 

εποµένως, στους πρόσφυγες επέρχεται ευκολότερα και βιώνουν το άγχος του αποχωρισµού µε 

µεγαλύτερη οδύνη από ό,τι οι µετανάστες. Εµφανής διαφοροποίηση, όµως, υπάρχει και µεταξύ των 

ίδιων των προσφύγων αναφορικά µε τις χώρες καταγωγής τους. Εκείνοι, δηλαδή, που προέρχονται 

από τις Βαλκανικές χώρες δείχνουν πιο ενταγµένοι στην ελληνική πραγµατικότητα ακόµα και αν η 

άφιξή τους ήταν πρόσφατη. Όσοι κατάγονται από την Ασία και ιδίως όσοι έχουν βιώσει τις 

πολεµικές αναταραχές από µικρή ηλικία δεν κατορθώνουν εύκολα να δηµιουργήσουν σταθερά 

σηµεία αναφοράς στην Ελλάδα, ενώ οι προερχόµενοι από την Αφρική καταφέρνουν να βρουν 

ορισµένα κοινά σηµεία επαφής µε την χώρα (Καρρά και Γκίνη, χ.χ). 

 Ας µην ξεχνάµε βέβαια ότι οι άνθρωποι αυτοί που εγκαταλείπουν την χώρα τους, λόγω των 

συνθηκών που επικρατούν εκεί, µεταφέρουν νοσήµατα που ενδηµούν στις συγκεκριµένες περιοχές, 

όπως: φυµατίωση, ηπατίτιδα κάθε µορφής, ψώρα, µηνιγγίτιδα, ελονοσία, γαστρεντερίτιδες κ.α., 

αρρώστιες οι οποίες παρουσιάζουν επιδηµικές εξάρσεις. Οι κίνδυνοι που εγκυµονούν κατά τη 

διάρκεια της µετάβασής τους σε κάποια χώρα αλλά και κατά την άφιξή τους σε αυτή, αυξάνονται 

ακόµα περισσότερο, όταν συνωστίζονται σε πολύ µικρούς χώρους. Αλλά και από τη στιγµή που θα 

εγκατασταθούν στην χώρα υποδοχής, οι πενιχρές συνθήκες κατοικίας πολλών προσφυγικών 

οικογενειών έχουν δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία, ιδιαίτερα των παιδιών, που είναι και τα πιο 

ευάλωτα µέλη. Επίσης εξαιτίας των κακουχιών και των βασανιστηρίων που υπέστησαν στις χώρες 

τους πάσχουν και από άλλες χρόνιες παθήσεις (Λάτση, 2000). 

Πέρα από τις σωµατικές και διόλου ασήµαντες παθήσεις, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε 

και τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων 

 



αντιµετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα (ψυχικές - συναισθηµατικές διαταραχές), λόγω των 

βίαιων συνθηκών που έχουν βιώσει (βασανισµοί, κακουχίες, βιασµοί, διωγµοί, χαµός οικείων 

προσώπων) και τα οποία χρήζουν ειδικής βοήθειας. Μάλιστα ορισµένες φορές αυτού του είδους οι 

καταστάσεις δεν µπορούν να ξεπεραστούν ποτέ. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που χρειάζεται να 

λαµβάνουν βαριάς µορφής φαρµακευτική αγωγή για να επιβιώσουν ψυχολογικά. Βέβαια µέσα σε 

όλα αυτά έρχεται και ένα  πρόσθετο, επιβαρυντικό για την ψυχική τους υγεία, γεγονός: ότι, δηλαδή,  

εκτός από πάσχοντες, αισθάνονται και ξένοι µεταξύ ξένων, άγνωστοι σε µια χώρα διαφορετική, 

µακριά από την πατρίδα που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν (Πανάγου, χ.χ). Συµφώνα πάντως µε τη 

ψυχοθεραπεύτρια Καρρά Χαρητίνη, οι γυναίκες πρόσφυγες χαρακτηρίζονται ως προς κάποιο βαθµό 

πιο ευέλικτες από ότι οι άντρες, παρ’ όλα τα ενδεχόµενα καταθλιπτικά τους συµπτώµατα, γι’ αυτό 

και προστρέχουν αλλά και επιδέχονται ευκολότερα την βοήθεια. Αντίθετα οι άντρες φαίνεται να 

κινητοποιούνται δυσκολότερα από την παρερχοµένη ψυχολογική υποστήριξη, εµµένουν στα 

πρακτικής φύσεως προβλήµατα και εκδηλώνουν εντονότερα την οδύνη τους µπροστά στις 

µαταιώσεις και τα εµπόδια (Καρρά και Γκίνη, χ.χ). 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η ψυχικά κλονισµένη υγεία των προσφύγων δυσχεραίνει και 

την επαγγελµατική αποκατάσταση και εξέλιξη τους. Ένα θέµα το οποίο δυστυχώς ακόµα παραµένει 

άλυτο. ∆ιότι εκτός από ασθενείς είναι και αλλοδαποί και τα προγράµµατα απασχόλησης για αυτά τα 

άτοµα (ακόµα και για τα πιο λειτουργικά) βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο (Πανάγου, χ.χ). 

Στις νοµοθετικές διατάξεις για τους αναγνωρισµένους από την Ελληνική Κυβέρνηση ή την 

Ύπατη Αρµοστεία πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και όσους παραµένουν στη χώρα για λόγους 

ανθρωπιστικούς προβλέπεται δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. Έτσι οι 

αιτούντες άσυλο από τη στιγµή που θα εισέλθουν στην χώρα υποδοχής αλλά και κατά τη διαδικασία 

της επικείµενης αναγνώρισής τους ως πρόσφυγες έχουν το δικαίωµα της ιατρικής φροντίδας µε την 

βασική προϋπόθεση ότι η κάθε οµάδα διαθέτει το ανάλογο δελτίο ταυτότητας. Επίσης, µέσα στα 

πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης παρέχεται και στις τρεις οµάδες ειδική θεραπεία αποκατάστασης 

και µακράς διάρκειας ψυχολογική υποστήριξη λόγω των βασανιστηρίων που έχουν υποστεί αλλά 

και όσων άλλων τραυµατικών εµπειριών έχουν περάσει (Καψάλης, 2004). 

 Το µεγαλύτερο µέρος της φροντίδας και της περίθαλψης των προσφύγων έχουν αναλάβει 

κατά κύριο λόγο οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, µέσω των Κέντρων Υποδοχής και Ηµερήσιας 

Φροντίδας, µε δυνατότητες εκ των πραγµάτων περιορισµένες. Γι’ αυτό και στις υπηρεσίες υγείας τα 

φαινόµενα γκετοποίησης είναι συνήθη. Στην περίπτωση αυτή οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

αδυνατούν να παρέµβουν δραστικά για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, παρόλες τις κοπιώδεις 

προσπάθειές τους γιατί ακριβώς τα διαθέσιµα µέσα που υπάρχουν δεν επαρκούν (Καψάλης, 2004). 

Ορισµένα από τα Κέντρα τα οποία φροντίζουν για την στήριξη και παράλληλα 

προετοιµασία των προσφύγων, προκειµένου να ενταχθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία είναι και 

το Κέντρο Στήριξης Προσφύγων ψυχασθενών «Ιόλαος», που εντάσσεται στα βασικά προγράµµατα 

του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες. Στην συγκεκριµένη υποστηρικτική δοµή έχουν 

 



πρόσβαση εκτός από τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αλλά και όσοι 

παραµένουν για λόγους ανθρωπιστικούς (Πανάγου, χ.χ). Και στο Στρατόπεδο του Λαυρίου υπάρχει 

ιατρική και κοινωνική υπηρεσία της οποίας, όµως, η αποτελεσµατικότητα αµφισβητείται από 

ορισµένους πρόσφυγες (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Σε συνδυασµό µε όλη την παραπάνω υπάρχουσα κατάσταση τίθεται και ένα άλλο ζήτηµα 

που συνδέεται άµεσα µε την υγεία των προσφυγικών οµάδων. Εκείνο της προσπάθειας εισόδου 

αυτών των ανθρώπων µε παρακινδυνευµένους τρόπους, Ως γνωστόν ο αυστηρός συνοριακός 

έλεγχος από ξηρά και από θάλασσα  θέτει σε ακόµα µεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία αλλά και την ίδια 

τους τη ζωή. Ο φόβος για µια πιθανή σύλληψη από τις διωκτικές αρχές µε συνεπακόλουθο την 

απέλαση τους οδηγεί στην επιλογή επικίνδυνων νυχτερινών διαδροµών και µέσα σε ακατάλληλες 

καιρικές περιόδους. Γι’ αυτό και η κατάληξη αυτών των ανθρώπων κάθε χρόνο είναι τραγική καθότι 

σωστικά συνεργεία ανασύρουν πολλούς από αυτούς νεκρούς ή ακρωτηριασµένους να χαροπαλεύουν 

είτε λόγω της εισόδου τους σε ναρκοθετηµένες περιοχές της Βορείου Ελλάδας αλλά και λόγω του 

ψύχους που επικρατεί σε αυτές τον χειµώνα είτε από ναυάγια στα παγωµένα νερά του Αιγαίου 

(Καψάλης, 2004). 

Το πρόβληµα βασικά εντοπίζεται σε όσους αναµένουν την παραλαβή των αιτηµάτων 

ασύλου. Λόγω των συχνών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων τα αιτήµατα ασύλου δεν τους 

χορηγούνται άµεσα και σε όλο αυτό το διάστηµα της αναµονής τους δεν έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε καµία ιατροκοινωνική υπηρεσία. Ακόµα, όµως, και όταν τα αιτήµατα ασύλου δοθούν 

από τις αρµόδιες αρχές, αυτά εξετάζονται µετά από ένα χρόνο µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να 

µην µπορούν να προµηθευτούν τα ειδικά δελτία αιτούντων άσυλο και να αποκλείονται αυτόµατα και 

πάλι από κάθε είδους παροχή (περίθαλψης, εργασίας, ασφάλισης). Τυγχάνει µάλιστα η παραπάνω 

διαδικασία να διαρκέσει και τρία χρόνια, οπότε αντιλαµβάνεται κανείς σε πόσο δυσµενή θέση 

έρχονται αυτά τα άτοµα  (Μιγγείρου, 2005). 

Παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν και όσοι παραµένουν για ανθρωπιστικούς λόγους, 

Σε αυτά τα άτοµα η ανανέωση των αδειών παραµονής, που τους είχαν χορηγηθεί, δεν τηρείται 

πάντα ακόµα και αν οι αρχικοί λόγοι χορήγησης εξακολουθούν να ισχύουν. Εποµένως, η µη 

ανανέωση του ανθρωπιστικού καθεστώτος στερεί από αυτή την κατηγορία αλλοδαπών το δικαίωµα 

στην περίθαλψη και κατ’ επέκταση στην εργασία, δικαιώµατα άκρως αναγκαία. Και το πρόβληµα 

είναι ακόµα µεγαλύτερο στους πρόσφυγες οικογενειάρχες, των οποίων οι ανάγκες είναι αυξηµένες 

και η κατάσταση αυτή επιδεινώνει ακόµα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους, που ίσως 

φτάνει και στα όρια της απόγνωσης  (Μιγγείρου, 2005). Φυσικά και οι παράνοµα εργαζόµενοι δεν 

έχουν δικαίωµα στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, που διατίθενται για εκείνους µε 

άδεια παραµονής και εργασίας. (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο ότι το ζήτηµα της προστασίας της υγείας των προσφύγων χρήζει 

ειδικής µεταχείρισης και επισταµένης προσοχής, αφού αφορά έναν πληθυσµό του οποίου οι 

ισορροπίες είναι ιδιαίτερα λεπτές και θα ήταν εγκληµατικό να µην λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 

 



3.5. Συνθήκες στέγασης 

Οι περισσότεροι πρόσφυγες µε την έλευσή τους στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν σοβαρό 

πρόβληµα εύρεσης κατοικίας, ειδικά το διάστηµα εκείνο όπου προσπαθούν να εξασφαλίσουν και 

µια εργασία, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διαβίωσής τους. Συνήθως κατοικούν σε 

φθηνά ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνουν οι ίδιοι ή µερικές φορές εθελοντικές οργανώσεις, ή 

βρίσκουν σπίτια ανταγωνιζόµενοι τους Έλληνες των κατώτερων εισοδηµατικών τάξεων, τους 

οποίους προτιµούν οι Έλληνες ιδιοκτήτες. Τα χαµηλά εισοδήµατα τους αναγκάζουν να κατοικούν 

στα φθηνότερα και χειρότερα καταλύµατα, δηλαδή σε παλαιά σπίτια συχνά χωρίς θέρµανση και 

µπάνιο ή σε υπόγεια µικρά διαµερίσµατα. Από την άλλη, όταν και η εύρεση δουλειάς είναι 

ανέφικτη, αναγκάζονται πολλές οικογένειες µαζί να µοιράζονται ένα διαµέρισµα ή να ζουν 4-5 

άτοµα στον ίδιο χώρο, καθώς τα ενοίκια είναι ακριβά και οι ιδιοκτήτες τα ενοικιάζουν ακόµα 

ακριβότερα στους ξένους. Μάλιστα ενώ οι εύποροι ξένοι είναι περιζήτητοι από τους ιδιοκτήτες, 

τους «έγχρωµους» πρόσφυγες τους αποφεύγουν, κυρίως λόγω της προέλευσης αλλά και της 

καχυποψίας που έχουν για αυτού (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). Οι ανύπαντρες γυναίκες είναι αυτές 

που δεν αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα στο θέµα της στέγασής τους. Η ίδια η φύση του 

επαγγέλµατος που επιλέγουν, ως οικιακοί βοηθοί ή συνοδοί, τους επιτρέπει την εξασφάλιση δωρεάν 

διαµονής στον χώρο που εργάζονται (Κοτζαµάνης κ.α., 2005). 

«Οι εθνότητες που απαρτίζουν τους προσφυγικούς πληθυσµούς δεν έχουν έως τώρα 

σχηµατίσει γεωγραφικά εντοπισµένες κοινότητες ή «γκέτο». Το τελευταίο ίσως έχει αρχίσει να 

εµφανίζεται στο Κέντρο ∆ιαµονής τους στο Λαύριο, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των εκεί τοπικών 

φορέων. Είναι, όµως, ξεκάθαρο ότι προσανατολίζονται σε κοινωνικά υποβαθµισµένες γειτονιές της 

Αττικής -στην Οµόνοια, την Αγορά  και απόκεντρες περιοχές της πρωτεύουσας- διαµένοντας σε 

φθηνά και παλιά ξενοδοχεία ή διαµερίσµατα που στερούνται στοιχειωδών ανέσεων. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των προσφύγων ζει στην περιοχή της Αττικής. Οι λόγοι αυτής της προτίµησης 

συνδέονται µε το ότι η ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας συγκεντρώνει τις υπηρεσίες που 

χορηγούν άσυλο, άδειες παραµονής και εργασίας, τα σωµατεία και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις 

που παρέχουν φιλοξενία ή άλλες µορφές στήριξης» (Κοτζαµάνης κ.α., 2005: 319). 

Μια άλλη εναλλακτική στέγασης αφορά το Κέντρα Προσωρινής ∆ιαµονής Προσφύγων 

τόσο στο Λαύριο όσο και στην Μυτιλήνη. Όµως και για τα δύο οι απόψεις για της συνθήκες 

διαβίωσης διχάζονται. Συγκεκριµένα το Κέντρο του Λαυρίου, το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει γύρω 

στα 300 άτοµα, συνήθως είναι υπερπλήρες. Εκτός αυτού, οι συνθήκες διαµονής από ορισµένους 

θεωρούνται ικανοποιητικές, ενώ όµως από άλλους περιγράφονται µε µελανά χρώµατα (Έµκε-

Πουλοπούλου, 1990). 

∆υστυχώς στο τριώροφο αυτό κτίριο υπάρχει έλλειψη δωµατίων, τα οποία ανέρχονται µόλις 

τα 50. Σε καθένα από αυτά στοιβάζονται και εκεί πρόσφυγες (ιδίως όταν δεν χωράνε) υπό 

ανθυγιεινές συνθήκες όπως υγρασία, ανεπαρκή φωτισµό, διαρροή από τα συστήµατα αποχέτευσης. 

Μάλιστα πολλές φορές ο χώρος συγκέντρωσης καταλαµβάνεται από σειρές κρεβατιών για να 

 



µπορέσουν να χωρέσουν όλοι, αφού συνήθως ο αριθµός των εισερχοµένων υπερβαίνει του 

κανονικού. Και το φαγητό ακόµα για τους πρόσφυγες είναι µη ανεκτό. Αρκετοί είναι εκείνοι που 

ζητούν δική τους κουζίνα, παρ’ όλο το συσσίτιο που υπάρχει, για να παρασκευάζουν φαγητά της 

αρεσκείας τους, κυρίως της πατρίδας τους. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από µερικά χρόνια 

δεν υπήρχε καν τηλέφωνο, όπως επίσης και ότι απαγορευόταν αυστηρά στους πρόσφυγες η έξοδος 

από το Κέντρο (Καρανάτση, 2005). 

Σύµφωνα πάντως µε τα λεγόµενα του ∆ηµάρχου η εκεί κατάσταση έχει µετατραπεί σε 

γκέτο. Ορισµένοι πρόσφυγες διαµένουν για 2-3 µήνες και άλλοι για 3-4 χρόνια. Ακούγοντας, όµως, 

και 9χρονα παιδιά να λένε απογοητευµένα ότι κάθε µέρα είναι τα ίδια, ότι τίποτα δεν αλλάζει, σαν 

να περιµένουν να πεθάνουν, γίνεται αντιληπτό ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους απέχουν πολύ από το 

ιδανικό ή τουλάχιστον το αξιοπρεπές (Καρανάτση, 2005). 

  

3.6. Απασχόληση - συνθήκες εργασίας 

            Σε προηγούµενο κεφάλαιο είχε αναφερθεί ότι στα επαγγέλµατα µε τα οποία ασχολούνται οι 

πρόσφυγες περιλαµβάνονται τα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά και όσα δεν παρουσιάζουν ζήτηση 

(αγροτικές, κτηνοτροφικές, οικοδοµικές, οικιακές, υφαντουργικές και άλλες εργασίες). Σε τέτοιου 

είδους εργασίες θα λέγαµε ότι απασχολείται και η πλειονότητα των µεταναστών, οι οποίοι όµως 

αποτελούν πολύ µεγαλύτερο εργατικό δυναµικό από ό,τι οι πρόσφυγες. 

            Η εξεύρεση εργασίας γενικά για τις γυναίκες πρόσφυγες είναι πιο εύκολη γιατί εισέρχονται 

κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών, εκτελώντας λιγότερο κοπιαστικές εργασίες ως οικιακές βοηθοί, 

νοσοκόµες, καθαρίστριες, συνοδοί ηλικιωµένων ατόµων,  ενώ οι άντρες αναλαµβάνουν βαριές 

δουλειές στην παραγωγή και τις κατασκευές - σε χοιροστάσια, πτηνοτροφία, αγροτικές 

καλλιέργειες, µεταφορές, εργοστάσια λιπασµάτων και γενικότερα εργασίες που δεν χρειάζονται 

κάποια ειδίκευση. Όσοι βρίσκονται στο Στρατόπεδο του Λαυρίου µπορεί να βρουν δουλειά σε 

ξενοδοχεία στην περιοχή του Σουνίου ή σε οικοδοµές. Όσοι πάλι διαµένουν στο κέντρο της Αθήνας 

εργάζονται σε σπίτια, ιδίως οι κοπέλες, σε οικοδοµές και σε γκαράζ οι νέοι άνδρες. Στην πλειοψηφία 

τους σχεδόν ετεροαπασχολούνται. Με τις συγκεκριµένες δουλειές ασχολούνται και άτοµα µε 

πανεπιστηµιακά πτυχία και ειδικότητες στην χώρα τους. Η πλειονότητα πάντως των προσφύγων, 

που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη, έχουν ειδίκευση και προϋπηρεσία, ενώ εκείνοι που 

προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής και Αφρικής σπάνια είναι ειδικευµένοι (Έµκε-

Πουλοπούλου, 1990). 

Βασικός στόχος των εργαζόµενων προσφύγων είναι, όπως και των άλλων αλλοδαπών, οι 

οποίοι δέχονται τις δουλειές στις οποίες αρνείται να απασχοληθεί το ντόπιο εργατικό δυναµικό, η 

αποταµίευση όσο το δυνατό περισσότερων χρηµάτων για την επιβίωση των ίδιων αλλά και των 

οικογενειών τους. Γι’ αυτό και οι εργοδότες εκµεταλλευόµενοι την ανάγκη τους για δουλειά τους 

απασχολούν περισσότερο από το νόµιµο χρόνο σε βαριές, ανειδίκευτες, βρώµικες και 

κακοπληρωµένες δουλειές. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που παράνοµοι εργάτες πέφτουν και 

 



θύµατα εµπόρων ναρκωτικών, κάνοντας τα «βαποράκια», καθώς και άλλες παρανοµίες, επειδή 

ακριβώς αισθάνονται παράνοµοι και ανασφάλιστοι. Κάνουν, λοιπόν, οτιδήποτε προκειµένου να 

εξασφαλίσουν τα προς το ζην, όπως επίσης ανέχονται και οτιδήποτε (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990). 

Από την άλλη, οι συνθήκες εργασίας τους, όσον αφορά την υγιεινή, δεν είναι τις 

περισσότερες φορές και οι πλέον κατάλληλες. ∆ουλεύουν χωρίς σταθερό ωράριο και το φαγητό τους 

είναι λίγο και κακής ποιότητας.. Επίσης εκείνοι που απασχολούνται µε βαριά επαγγέλµατα 

διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο ατυχηµάτων. ∆υστυχώς οι ξένοι εργαζόµενοι και κατ’ επέκταση οι 

πρόσφυγες, που εργάζονται άνευ άδειας εργασίας, δεν καλύπτονται νοµικά σε θέµατα αµοιβής και 

κοινωνικής ασφάλισης. Συνήθως η απασχόλησή τους είναι προσωρινή και λόγω γλώσσας και 

ελλιπούς πληροφόρησης µετά δυσκολίας µπορούν να απευθυνθούν σε κοινωνικές υπηρεσίες 

προκειµένου να βοηθηθούν. Τα πολύ χαµηλά επιδόµατα συντήρησης, που τους χορηγεί η Ύπατη 

Αρµοστεία, οι µεµονωµένες περιπτώσεις υλικών βοηθειών από άλλες οργανώσεις και η µη 

δυνατότητα πάντοτε απόκτησης άδειας εργασίας, δεν ευνοούν ιδιαίτερα τις προσφυγικές οµάδες. 

Είναι, εποµένως, αναπόφευκτη η οδός της παράνοµης εργασίας (Κατσορίδας, 1994). 

Οι πρόσφυγες αλλά και όλο το ξένο εργατικό δυναµικό, θα λέγαµε ότι, ζουν υπό ένα 

καθεστώς εκµετάλλευσης που τους έχει σπρώξει στο περιθώριο της κοινωνίας, γεγονός που κάθε 

άλλο παρά διευκολύνει την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Στην ουσία το µόνο που επιτυγχάνεται 

είναι η αποµόνωσή τους από τα υγιή πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας, γεγονός που ευνοεί την 

άνθιση της παραβατικότητας αυτών των οµάδων (Κατσορίδας, 1994). Βέβαια πρέπει να ληφθεί 

εξίσου υπόψη και το γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το ενδεχόµενο δηµιουργίας γκέτο 

από αυτές τις οµάδες δεν είναι διόλου απίθανο να συµβεί, παρόλο που µέχρι στιγµής φαινόµενα 

γκετοποίησης δεν έχουν εντοπιστεί από τους πρόσφυγες. Προς το παρόν τα πρώτα σηµάδια αυτού 

του φαινόµενου έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται µόνο στο Λαύριο, όπως ειπώθηκε και παραπάνω. 

  

3.7. Τα στάδια προσαρµογής του πρόσφυγα 

«Οι πρόσφυγες διαφέρουν από άλλες κατηγορίες µεταναστών ως προς το ότι είναι, κατά 

κόρον, ακούσιοι µετανάστες. Αυτό θεωρείται στην διεθνή βιβλιογραφία ως το βασικό 

χαρακτηριστικό του πρόσφυγα. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι που πάνε να ζήσουν σε µια άλλη χώρα, σε 

µια άλλη κουλτούρα αντιµετωπίζουν πολιτισµικό σοκ, οι πρόσφυγες επιπλέον κουβαλούν µαζί τους 

και τραυµατικές εµπειρίες και απώλειες, ιδιαίτερα αν έχουν πέσει θύµατα βασανιστηρίων. Η 

µετανάστευση πηγάζει από παράγοντες «ώθησης» ενώ η προσφυγική κατάσταση από παράγοντες 

που «τραβούν» τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύθυνση» (Λάτση, 2000: 1). 

Σύµφωνα µε τον Ben Porreth, οι άνθρωποι που προσφεύγουν και ζητούν προστασία και 

άσυλο σε µια άλλη χώρα θεωρείται ότι χρειάζεται να περάσουν από διάφορα στάδια προσαρµογής. 

Τα στάδια αυτά εµπεριέχουν διαφορετικούς στόχους µέχρι την ολοκλήρωσή τους. Έτσι ο 

πρόσφυγας για να µπορέσει να µεταβεί στο επόµενο καλείται να φέρει εις πέρας το καθένα (Porreth, 

1991 και Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000). 

 



Τα στάδια προσαρµογής τα οποία περνάει ένας πρόσφυγας είναι τα εξής: Το Πρώτο στάδιο: 

Είναι το προµεταναστευτικό κατά το οποίο ο πρόσφυγας ή η οικογένεια αρχίζουν να 

αντιλαµβάνονται την ανάγκη της φυγής. Στο στάδιο αυτό πολύ συχνά χρησιµοποιείται ο 

διαχωρισµός σαν µηχανισµός άµυνας. «Το νήπιο που δεν έχει διαµορφώσει ακόµα την ικανότητα 

ενοποίησης καλών και κακών όψεων των εµπειριών του στην ίδια εµπειρία, χρησιµοποιεί αυτό το 

µηχανισµό για να χειριστεί την απογοήτευσή του. Έτσι τα συναισθήµατα θυµού κρατούνται 

διαχωρισµένα από την καλή µητέρα, όταν για κάποιο λόγο είναι απογοητευµένο από αυτή. Σύµφωνα 

µε το µηχανισµό αυτό, κάτι είναι ή απόλυτα κακό ή απόλυτα καλό. ∆εν υπάρχει µέση οδός» 

(Porreth, 1991 και Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000:1). Κατ’ ανάλογο τρόπο και οι ενήλικες 

χρησιµοποιούν µερικές φορές αυτό το µηχανισµό, ως ένα µέσο προσαρµογής σε καταστάσεις έντονα 

στρεσσογόνες. 

Έτσι, λοιπόν, και οι πρόσφυγες σε αυτό το στάδιο χρησιµοποιούν αντισταθµιστικά τον εν 

λόγω µηχανισµό, εξιδανικεύοντας το µέλλον και θεωρώντας το παρελθόν και το παρόν ως κοµµάτια 

της ζωής τους απόλυτα κακά. Αυτός, όµως, ο µηχανισµός θα συντελέσει άµεσα στην µετέπειτα 

προσαρµοστικότητά τους στην χώρα ασύλου αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των εµποδίων 

(υλικής αλλά και συναισθηµατικής φύσης) που θα αντιµετωπίσουν στην πορεία. Πρέπει., επίσης, να 

γίνει κατανοητό ότι οι πρόσφυγες συνήθως κάτω από την επήρεια τραυµατικών γεγονότων, που 

έχουν βιώσει (κακουχίες, βασανιστήρια, θάνατοι αγαπηµένων κ.α.), ωθούνται στην απόφαση για 

φυγή. Γι’ αυτό και για την κατανόηση του τρόπου προσαρµογής ενός πρόσφυγα στην χώρα 

υποδοχής κρίνεται παράλληλα απαραίτητη και η κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

έλαβε αυτή την κρίσιµη απόφαση. ∆εν είναι λίγες οι φορές, όπου ενοχικά αισθήµατα κατακλύζουν 

την ψυχή του πρόσφυγα, καθώς νιώθει ότι εκείνος κατάφερε και ξέφυγε από τον εφιάλτη, ενώ πίσω 

του κάποιοι άλλοι χάθηκαν ή υποφέρουν ακόµα. 

Το ∆εύτερο στάδιο: Στο συγκεκριµένο στάδιο ο πρόσφυγας αντιλαµβάνεται τη φυγή ως 

πραγµατικότητα, εµπειρία, όµως, δύσκολη και συνάµα επικίνδυνη. Οι άνθρωποι αυτοί κάποιες 

φορές αισθάνονται ανήµποροι και αβοήθητοι, µε πλήρη απώλεια του ελέγχου σε ό,τι τους 

συµβαίνει. Το στάδιο αυτό µε το προηγούµενο, το προ-µεταναστευτικό, επιδρούν έντονα στην όλη 

τους κατάσταση µε το να συσσωρευτικά στη αύξηση της πίεσης και του στρες  (Porreth, 1991 και 

Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000). 

Το Τρίτο στάδιο: Αφορά το στάδιο της µετεγκατάστασης, δηλαδή της άφιξης και 

παραµονής στην χώρα υποδοχής. Οι άνθρωποι στο στάδιο έρχονται αντιµέτωποι µε νέες 

προκλήσεις. Η γλώσσα είναι συνήθως άγνωστη για αυτούς και η επαγγελµατική αποκατάσταση 

πολύ δύσκολη. Όταν κατορθώσουν να βρουν δουλειά αυτή δεν θα αντιστοιχεί µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της δουλειάς που έκαναν στη δική τους χώρα, αφού οι περισσότερες 

µε τις οποίες καταπιάνονται στη χώρα υποδοχής είναι κατώτερες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

πολλά από τα όνειρα και τις προσδοκίες των προσφύγων γκρεµίζονται και στην πορεία 

εγκαταλείπονται (Porreth, 1991 και Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000). 

 



 «Στην παρούσα φάση µπαίνουν σε µια διαδικασία επεξεργασίας όσων έχουν προκύψει από 

αυτή την αλλαγή στη ζωή τους:  

• Του αποχωρισµού και απωλειών (απώλεια περιουσίας, στάτους, διαπροσωπικών σχέσεων, 

οικογενειακού δικτύου, ταυτότητας σε έναν δεδοµένο πολιτισµικό χώρο)  

• Της κοινωνικής αποµόνωσης (απώλεια του παραδοσιακού υποστηρικτικού δικτύου). Του 

αποχωρισµού και απωλειών (απώλεια περιουσίας, στάτους, διαπροσωπικών σχέσεων, 

οικογενειακού δικτύου, ταυτότητας σε έναν δεδοµένο πολιτισµικό χώρο). 

• Της αλλαγής της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης (απώλεια του καθιερωµένου κοινωνικού 

ρόλου, που οδηγεί σε ανασφάλεια)». (Porreth, 1991 και Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000). 

• Του Πολιτισµικού σοκ. «Το πολιτισµικό σοκ έχει οριστεί ως µια κατάσταση αµοιβαιότητας, 

σύγχυσης και αποπροσανατολισµού που βιώνει το άτοµο όταν ζει σε ένα ανοίκειο πολιτισµικό 

περιβάλλον, έχοντας κοινωνικοποιηθεί σε διαφορετικές πολιτισµικές αξίες και µη γνωρίζοντας 

τις ενδείξεις κοινωνικής συνδιαλλαγής που επικρατούν στο νέο περιβάλλον. Οι πρόσφυγες 

έρχονται σε κοινωνίες που συχνά τους φαίνεται ότι έχουν παράξενα ή και προσβλητικά έθιµα, 

αξίες και τρόπους συνδιαλλαγής. Το πολιτισµικό σοκ κατά τον Pedersen (1995) είναι µια 

διαδικασία που περιλαµβάνει 5 στάδια: α) στάδιο µήνα  µέλιτος. Κατά το στάδιο αυτό εκείνος 

που βρίσκεται στην τρίτη χώρα έχει ένα αίσθηµα αισιοδοξίας και περιπέτειας. β) στάδιο 

αποδιοργάνωσης. Στην φάση αυτή η νέα κουλτούρα έχει πάψει να έχει την αίγλη του 

καινούργιου. Είναι ανάγκη να επιλυθούν πρακτικά προβλήµατα και το άτοµο έρχεται 

αντιµέτωπο µε σηµαντικές δυσκολίες, νιώθοντας συχνά σύγχυση και αποπροσανατολισµό. Οι 

διαφορές ανάµεσα στην κουλτούρα προέλευσης και στην φιλοξενούσα κουλτούρα γίνονται 

εµφανείς, και ιδιαίτερα σε επίπεδο αξιών. Η αίσθηση της διαφορετικότητας µπορεί να οδηγήσει 

το άτοµο σε αυτοκατηγορία, κατάθλιψη και απόσυρση. γ) στάδιο αναδιοργάνωσης. Στην φάση 

αυτή το άτοµο κατευθύνει τον θυµό προς τα έξω και νιώθει απόρριψη για την φιλοξενούσα 

κουλτούρα µε τις διαφορετικές της αξίες. δ) στάδιο της αυτονοµίας. Στη φάση αυτή το άτοµο 

αποκτά µια νέα αντίληψη για την ταυτότητά τους γνωρίζοντας τις διαφορές ανάµεσα στην 

κουλτούρα προέλευσης και στην κουλτούρα υποδοχής. ε) στάδιο αλληλεξάρτησης. Στη φάση 

αυτή το άτοµο έχει ενσωµατώσει στην ταυτότητά του στοιχεία και από τις δύο κουλτούρες. Η 

διαδικασία αυτή παίρνει συχνά πολλά χρόνια µέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ µερικές φορές 

άνθρωποι δεν επιτυγχάνουν να φτάσουν ποτέ στα δύο τελευταία στάδια» (Porreth, 1991 και 

Hulewat, 1996 στο Λάτση, 2000:2). 

Το Τέταρτο στάδιο: Είναι το στάδιο όπου το άτοµο ή και η οικογένεια συνειδητοποιούν το 

τι έχει συµβεί. Η εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής και το βίωµα του πολιτισµικού σοκ 

συντείνουν στην πλήρη αντίληψη του τι έχουν υποφέρει  (Porreth, 1991 και Hulewat, 1996 στο 

Λάτση, 2000). 

Το Πέµπτο στάδιο: Είναι το τελευταίο στάδιο κατά το οποίο οι οικογένειες µεταφέρουν τη 

σύγκρουση του πολιτισµικού σοκ στην επόµενη γενιά. Τα παιδιά βρίσκονται σε µια πολύπλοκη 

 



εσωτερική διεργασία από το γεγονός ότι νιώθουν ότι στο σχολείο η συµπεριφορά τους θα πρέπει να 

διέπεται από «άλλες», διαφορετικές πολιτισµικές αξίες από τις δικές τους. Μοιραία, λοιπόν, 

οδηγούνται στην αίσθηση ότι ο κόσµος τους βρίσκεται σε σύγκρουση  (Porreth, 1991 και Hulewat, 

1996 στο Λάτση, 2000).  

  

3.8. Οι ανάγκες ενός πρόσφυγα στην χώρα υποδοχής 

Είναι λογικό ότι για τους πρόσφυγες η επιστροφή στην πατρίδα τους είναι η ιδανική λύση, 

όταν οι εκεί συνθήκες το επιτρέπουν και εφόσον δεν κινδυνεύει η ασφάλεια και η αξιοπρέπειά τους. 

Εν τω µεταξύ για όσο χρονικό διάστηµα βρίσκονται στην χώρα µας χρειάζονται να βοηθηθούν έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και να κατορθώσουν να 

αυτονοµηθούν και να αυτοσυντηρηθούν. Οι πρόσφυγες συνιστούν ένα ευάλωτο τµήµα του 

πληθυσµού µε πολλές ιδιαιτερότητες και ανάγκες που σχετίζονται µε όλους τους τοµείς της 

προσωπικής, οικογενειακής, επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής τους. Η διαδικασία της 

κοινωνικής ένταξης αυτής της οµάδας ατόµων γίνεται µέσα στα πλαίσια µιας ψυχολογικής 

διαδικασίας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φάσεις, τα οποία περιγράφηκαν αναλυτικά σε ανάλογο 

κεφάλαιο. 

«Τα άτοµα αυτά στοχεύουν να ενταχθούν µέσα σε µια κοινωνία διαφορετική πολιτισµικά η 

οποία, επίσης, βρίσκεται σε µεταβολή. Έτσι βρίσκονται σε µια διαρκή πορεία «επιπολιτισµού», δηλ. 

µιας πολιτιστικής µεταβολής που επηρεάζει το σύνολο της προσωπικότητας του ατόµου. Μιλάµε 

στην ουσία για το «∆ιαπολιτισµικό» σοκ, εννοώντας την έλλειψη κατάλληλων σηµείων αναφοράς 

και κανόνων, ικανών να καθοδηγήσουν το νέο αφιχθέν άτοµο στις πράξεις του.» Όταν κάποιος 

νιώθει πολιτιστικό σοκ, βιώνει διαφορές στο φαγητό, στο κλίµα, στις κοινωνικές δραστηριότητες, 

στον τρόπο ζωής, στις κοινωνικές αξίες, στους τρόπους συµπεριφοράς και αλληλεπίδραση, στη 

λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία» (Λάτση, 2000: 2). 

 «Έτσι λοιπόν ένας ή µία πρόσφυγας: 

• Θέλει ασφάλεια στη νέα χώρα, για τον εαυτό του, τους συγγενείς και τους φίλους του.  

• Θέλει να νιώθει αποδεκτός σαν προσωπικότητα κι όχι να τον µεταχειρίζονται σαν ένα 

ακόµα πρόσωπο της οµάδας των προσφύγων.  

• Θέλει να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του.  

• Θέλει και εύχεται να ζήσει ελεύθερα.  

• Εύχεται να εγκατασταθεί στη νέα χώρα και να µορφώσει τα παιδιά του σε ειρηνικό 

περιβάλλον.  

• Πιθανόν να επιθυµεί ή να µην επιθυµεί να διατηρήσει τους κανόνες που του επιβάλλει η 

κουλτούρα του.  

• Πιθανόν να επιθυµεί ή να µην επιθυµεί να επιστρέψει στην πατρίδα του ακόµα κι αν αυτό 

είναι εφικτό.  

• Έχει ανάγκη να σέβονται τις αποφάσεις και τις επιθυµίες του.  

 



• Συχνά, περνά µια µακρά περίοδο πένθους για ό,τι έχει αφήσει πίσω του» (Λάτση, 2000: 2). 
 

3.8.1. Εµπόδια στην κάλυψη των αναγκών και στην πραγµατοποίηση των επιθυµιών των 

προσφύγων 

Οι ιδιαιτερότητες, τα προβλήµατα και οι δυσκολίες, που προκύπτουν στην προσπάθεια να 

επιτευχθούν (στο µέτρο του δυνατού) οι ανάγκες και οι επιθυµίες των προσφύγων, είναι πολλαπλές 

και ποικίλες. Εκτός από τις καθαρά πρακτικές και πρωταρχικές που είναι πλέον γνωστές, δηλαδή 

έλλειψη Κέντρων Υποδοχής, επαρκούς και οργανωµένης υλικής βοήθειας, κάλυψη βασικών 

αναγκών, όπως: στέγης, διατροφής, ρουχισµού κ.ο.κ., δηµιουργούνται και άλλες δυσκολίες και 

ταυτόχρονα ανάγκες στη διαδικασία ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες 

µπορούν να συνοψιστούν σε τρεις βασικούς άξονες:  

 

i) ∆υσκολίες στην Εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας

Το βασικότερο µέσο για έναν πρόσφυγα στην καινούργια σελίδα ζωής που ανοίγει µπροστά 

του είναι η γλώσσα της χώρας υποδοχής. Χάρη σε αυτή θα µπορέσει να επικοινωνήσει, να εργαστεί 

αλλά και να εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση και οµαλή κοινωνική ένταξη στην ελληνική κοινωνία. 

Η Εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα αδιαµφισβήτητα ένα πολύ χρήσιµο 

«εισιτήριο» για τον πρόσφυγα που θα εισέλθει στην Ελλάδα παράλληλα, όµως, παρουσιάζονται 

ορισµένες παράµετροι που εµποδίζουν την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και µπορούν να 

συµπεριληφθούν στις εξής: 

α) Πρακτικό πρόβληµα λόγω της δυσκολίας εκµάθησης που παρουσιάζει η Ελληνική γλώσσα. Γι’ 

αυτό και η επάρκεια κάλυψης µέσω των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κρίνεται αδύνατη, καθώς 

λόγω του πολύ συµπιεσµένου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, οι ενδιαφερόµενοι 

δεν έχουν καταφέρει να αφοµοιώσουν όλο τον όγκο των γνώσεων και πληροφοριών.  

β) Απόρροια όλων των παραπάνω είναι εν τέλει η µη επαρκής γνώση της Ελληνικής. Με τον τρόπο 

αυτό η επικοινωνία των προσφύγων δυσχεραίνεται σε τέτοιο βαθµό που και οι ίδιοι δεν µπορούν να 

εκφραστούν. Έτσι εκ των πραγµάτων επιτήδειοι, επωφελούµενοι από αυτή την αδυναµία τους, τους 

εκµεταλλεύονται οικονοµικά, ακόµα και όταν τα θύµατα φέρουν πολλά προσόντα.    

γ) Επιπλέον, παρατηρείται και το φαινόµενο της ανοχής της διαφορετικότητας των προσφύγων από 

τους ειδικούς σε ορισµένους µόνο τοµείς, είτε αυτοί αφορούν τη θρησκεία, είτε τα έθιµα, τις 

παραδόσεις κ.α. και της αντιµετώπισής της σαν µια αναγκαστική διαδικασία. Το λάθος στην 

προκειµένη περίπτωση από τους εκπαιδευτικούς, που δουλεύουν και έρχονται σε επαφή µε αυτή την 

οµάδα, είναι ότι δεν δίνουν την πρέπουσα βαρύτητα σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν  τον 

πολιτισµό των εκπαιδευόµενων, προϋπόθεση απαραίτητη για την αντίληψη της διαφορετικότητας µε 

απώτερο στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών και την ορθή µετάδοση του εκπαιδευτικού αντικειµένου.  

δ) Ελλείψεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετα προβλήµατα, αφού οι 

ενδιαφερόµενοι είναι πολλοί (Λάτση, 2000). 

 



ii) ∆υσκολίες στην Επαγγελµατική Αποκατάσταση / Ένταξη των προσφύγων.

Οι πρόσφυγες, όπως όλοι οι εργαζόµενοι, διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ικανότητες, την 

προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την ποικιλοµορφία στο επαγγελµατικό προφίλ υπάρχουν 

πρόσφυγες, οι οποίοι διαθέτουν εξέχουσες ικανότητες και υψηλή µόρφωση, κάποιοι άλλοι που 

διακρίνονται για την αρτιότητα του χαρακτήρα τους και την ευγενή προσωπικότητά τους και άλλοι 

που δείχνουν λάτρεις της εργασίας µε υψηλούς στόχους και µε προοπτικές µεγάλης επαγγελµατικής 

ανέλιξης (Λάτση, 2000). 

Οι πρόσφυγες συνήθως µε την εµπειρία και την κατάρτιση που φέρουν, µπορούν να 

αποτελέσουν ένα ισχυρό δυναµικό για µια επιχείρηση και ως επί το πλείστον κίνητρο για 

απασχόληση από έναν εργοδότη, καθώς ο τελευταίος µέσα από µια σωστή και αντικειµενική 

αξιολογητική διαδικασία τα ικανά άτοµα θα τα τοποθετήσει σε ανάλογες θέσεις, όπου θα µπορούν 

να προσφέρουν εποικοδοµητικό έργο, το κοινωνικό του προφίλ θα αποκτήσει µεγαλύτερο κύρος 

εντός της κοινότητας  και ως επί το πλείστον θα έχει την ευχέρεια συµµετοχής σε επιδοτούµενα από 

τον ΟΑΕ∆ προγράµµατα, αφού µε τις ενέργειές του θα συντελέσει στην αποδυνάµωση της 

γήρανσης του εργατικού δυναµικού(οδηγία της Ε.Ε) (Λάτση, 2000). 

Εντούτοις ο πρόσφυγας στην προσπάθεια εύρεσης και διατήρησης µιας εργασίας καλείται 

να αντιµετωπίσει πολλές δυσκολίες, όπως αντίστοιχα και οι επαγγελµατίες που θα ενδιαφερθούν για 

την προώθησή τους στην απασχόληση. Και αυτά τα εµπόδια, όπως αναφέρονται και από το 

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, είναι: 

• Ρατσιστικές συµπεριφορές είτε λόγω προκαταλήψεων από προηγούµενες «άσχηµες 

εµπειρίες»  είτε λόγω ελλιπούς και µη έγκυρης ενηµέρωσης για τη συγκεκριµένη οµάδα 

στόχου.  

• Έλλειψη πλαισίων επανδρωµένων µε το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, το οποίο 

µέσα από καταγραφές των προσόντων του κάθε ατόµου θα είναι σε θέση να το 

προσανατολίζει επαγγελµατικά, να του προσφέρει συµβουλευτική υποστήριξη και να 

συντελεί στην εκµάθηση δεξιοτήτων γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής φύσης για 

την καλύτερη οργάνωση της ζωής του και την εξεύρεση εργασίας. Αλλά και τα υπάρχοντα 

προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για προώθηση στην αγορά εργασίας δεν 

επαρκούν. Η πολιτεία οφείλει να προβεί στον σχεδιασµό και εφαρµογή περαιτέρω 

προγραµµάτων.  

• Παράλληλα αισθητή είναι η έλλειψη κατάλληλων, κινούµενα σε νόµιµα πλαίσια, Γραφείων 

Ευρέσεως Εργασίας για τους πρόσφυγες, καθώς η συµβολή τους στην ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των Ελλήνων εργοδοτών είναι σηµαντική.  

• Αδυναµία εξεύρεσης σταθερής εργασίας, καθώς η ανικανότητα επικοινωνίας των 

προσφύγων λόγω της γλώσσας, τους αναγκάζει να «πέφτουν» θύµατα εκµετάλλευσης από 

εργοδότες που τους απασχολούν παράνοµα, σε ακατάλληλες δουλειές, µε φθηνά 

 



µεροκάµατα και χωρίς καµία ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς καν να λαµβάνεται υπόψη η αξία 

τους µε βάση τα προσόντα που διαθέτουν.  

• Η πρόσβαση των προσφύγων στις δηµόσιες υπηρεσίες, που συνήθως δεν είναι εφικτή λόγω 

της ελλιπούς ενηµέρωσης τους σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

• Οι φυσικές µειονεξίες που φέρουν κυρίως από βασανιστήρια που έχουν υποστεί και οι 

οποίες ευνοούν τον κοινωνικό αποκλεισµό, ακόµα και των πιο ικανών ατόµων σε επίπεδο 

προσόντων, από τον εργασιακό τοµέα µη µπορώντας έτσι να αποκτήσουν µια κανονική 

εργασία (Λάτση, 2000). 
 

 

iii) Οικονοµικές δυσκολίες  

Όλα τα προβλήµατα τα οποία περιγράφηκαν σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες ελλείψεις και 

δυσκολίες, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες, αυτή δηλαδή της 

οικονοµικής ανέχειας. Για τους πρόσφυγες το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης 

υπερτερεί έναντι της εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας ακόµα και της αναζήτησης ενός 

αξιοπρεπούς επαγγέλµατος που να συνάδει µε τα προσόντα του πρόσφυγα. Γι’ αυτό και δεν πρέπει 

να ξενίζει το γεγονός ότι η ανέχεια εξαναγκάζει τις περισσότερες φορές αυτούς τους ανθρώπους να 

εργάζονται παράνοµα σε κακοπληρωµένες και ακατάλληλες δουλειές µόνο και µόνο για να 

εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Αναπόφευκτα, λοιπόν, ο πρόσφυγας δεν τολµάει να επενδύσει σε 

στόχους µακροπρόθεσµους που σχετίζονται µε την κοινωνική και επαγγελµατική του ένταξη 

(Λάτση, 2000). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ανάγκη επιβίωσης, η οικονοµική ανέχεια και η 

ανοργάνωτη ζωή των προσφύγων, δηµιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για µια σχέση εξάρτησης µε 

τις προνοιακές πολιτικές αλλά και διαµορφώνουν µοιραία το σύνολο των κανόνων συµπεριφοράς 

τους, κανόνες τους οποίους δύσκολα καταφέρνουν να διαφοροποιήσουν. Επιβάλλεται, εποµένως, η 

υιοθέτηση νέων τακτικών και µεθόδων προκειµένου τα άτοµα αυτά να αρχίσουν να καλλιεργούν νέα 

κίνητρα, όπως και να επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες και τους στόχους τους. Μια διαδικασία 

χρονοβόρα αλλά όχι ανέφικτη (Λάτση, 2000). 

 

 
 

3.9. Προσφυγικές οργανώσεις - διεκδίκηση πολιτικών δικαιωµάτων 

Οι διεθνείς συµβάσεις, όπως µπορούµε να διακρίνουµε από το περιεχόµενό τους, 

προασπίζονται τα ανθρώπινα ιδεώδη των προσφυγικών πληθυσµών, οι οποίοι αναζητούν καταφύγιο 

και προστασία στη χώρα που θα τους υποδεχτεί. Η µεταχείρισή τους, όµως, στις χώρες αυτές δεν 

διέπεται πάντοτε από αυτά τα ιδεώδη. Η χρήση των πολιτικών δικαιωµάτων τους δεν καθίσταται 

πάντοτε δυνατή, παρόµοια και η προσφυγή τους στα δικαστήρια, όταν διαβιούν υπό συνθήκες 

 



εκµετάλλευσης και ευαλωτότητας. Τα όρια, άλλωστε, νοµιµότητας ή παρανοµίας δεν διαχωρίζονται 

πάντα ούτε και από τις ίδιες τις δικαστικές αρχές, µε αποτέλεσµα να µπαίνουν νόµιµα 

αναγνωρισµένοι πρόσφυγες σε µια διαδικασία συλλήψεων άνευ εντάλµατος, φυλάκισης άνευ δίκης 

ή και κράτησης πέραν των νοµίµων ορίων. Επιπλέον, τα µέτρα για την προστασία όσων 

απασχολούνται παράνοµα από εργοδότες είτε γιατί δεν τους έχει χορηγηθεί η άδεια εργασίας είτε 

γιατί αυτή έχει λήξει, δεν διακρίνονται από την πρέπουσα αυστηρότητα, που το κράτος θα όφειλε να 

τηρεί. Είναι αναµενόµενο, λοιπόν, οι εργοδότες να αντιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά ως φθηνό 

εργατικά χέρια, παραβλέποντας τα δικαιώµατα που τους αναλογούν (Κοτζαµάνης, κ.α., 2005). 

Οι πρόσφυγες λόγω των δυσκολιών που συναντούν για την απόκτηση αδειών παραµονής 

και εργασίας, έχουν τον µόνιµο φόβο για αντιδράσεις και κυρώσεις από τις ελληνικές αρχές, µε 

αποτέλεσµα να αποφεύγουν την εµπλοκή τους στην διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων και την 

ανάπτυξη συνδικαλιστικών κινηµάτων. Τη συµπαράστασή τους απέναντι στις δύσκολες 

καταστάσεις που βιώνουν οι πρόσφυγες προσφέρει το οικείο αλλά και ευρύτερο περιβάλλον τους 

(κυρίως οµοεθνείς). Παράλληλα αισθητή είναι και η παρουσία των µη κυβερνητικών και 

εθελοντικών οργανώσεων, που προσφέρουν τη βοήθειά τους µέσω υλικής ή χρηµατικής παροχής. 

∆υστυχώς προς το παρόν συγκεκριµένες µόνο εθνότητες υποστηρίζονται από δικά τους σωµατεία, 

όπως οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν ως σηµείο αναφοράς την Καθολική Εκκλησία και οι Ερυθραίοι 

που έχουν αναπτύξει ένα από τα πιο ενεργά και οργανωµένα σωµατεία  (Κοτζαµάνης κ.α., 2005). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά όλες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις τις πολιτικές και 

τις πρακτικές που ακολουθούνται και προβλέπονται από το ελληνικό κράτος για την κοινωνική 

ένταξη και αποκατάσταση των προσφυγικών λαών. Προσπάθειες, οι οποίες τείνουν να συµβαδίσουν 

µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και έχουν ως απώτερο στόχο τον ορθότερο συντονισµό δράσεων.    

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Νοµοθετικό - Πρακτικό πλαίσιο για τους Προσφυγές 

  

4.1. Η ελληνική νοµοθεσία για τους προσφυγές 

Το  φαινόµενο των προσφυγικών µετακινήσεων ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

έχει προσλάβει έναν διαφορετικό, ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα σε σχέση µε τις δεκαετίες 1950-

1990 (περίοδος των «κλασσικών προσφύγων»). Αυτό οφείλεται στις κοινωνικοπολιτικές µεταβολές 

στην Ευρώπη και στα νέα τεχνολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που έχουν συµβάλει σε µια πολύ 

µεγαλύτερη ευχέρεια διασυνοριακών µετακινήσεων πληθυσµών και ατόµων. Κράτη, όπως και η 

Ελλάδα, που δεν έχουν µέχρι σήµερα αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο νοµικό και υλικοτεχνικό 

πλαίσιο προστασίας προσφύγων αναγκαστικά δυσλειτουργούν ερχόµενα αντιµέτωπα µε τη νέα αυτή 

πραγµατικότητα. Το ελληνικό Κράτος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από το 

διεθνές αλλά και από το υπό συνεχή εξέλιξη κοινοτικό δίκαιο, πρέπει να προβεί άµεσα σε µία εκ 

βάθρων αναθεώρηση και δηµιουργία ενός σύγχρονου νοµικού και πρακτικού πλαισίου προστασίας 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

«Ο πρώτος τυπικός νόµος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας που προέβλεψε µε ειδικές διατάξεις 

τη νοµική και κοινωνική προστασία αλλοδαπών προσφύγων ήταν ο Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α' 184, 

άρθρα 24-25). Η νοµοθεσία ορίζει τις γενικές αρχές για την προστασία και τη στήριξη των 

προσφύγων και προβλέπει την έκδοση τριών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Τα προαναφερθέντα άρθρα 

ρυθµίζουν τα ζητήµατα της περίθαλψης και των διαδικασιών αναγνώρισης προσφύγων. Επίσης, 

µέσω της έκδοσης τριών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί, προβλέπονται τα εξής: 

Το πρώτο Προεδρικό ∆ιάταγµα, 189 (ΦΕΚ Α 1 L10, 25/6/1998), καθορίζει τις προϋποθέσεις 

και τη διαδικασία παροχής άδειας εργασίας των αναγνωρισµένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο 

και των προσωρινά διαµενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους.  Το δεύτερο Προεδρικό ∆ιάταγµα 61 

(ΦΕΚ Α63, 6/L1/1999), καθορίζει τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας αναγνώρισης πρόσφυγα την 

ανάκληση της αναγνώρισης και την απέλασή του, την έγκριση εισόδου των µελών της οικογένειας 

του και τον τρόπο συνεργασίας µε τον εκπρόσωπο της 'Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες. Το τρίτο Προεδρικό ∆ιάταγµα, 266 (ΦΕΚ Α217, 20/10/1999), αφορά τη διοίκηση και 

λειτουργία του κέντρου υποδοχής προσφύγων στο Λαύριο Αττικής, καθώς και την υγειονοµική και 

κοινωνική φροντίδα των αναγνωρισµένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των 

παραµενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους.» (Καψάλης ,2004:36). 

Το Προσφυγικό δίκαιο αναπτύχθηκε για να προστατεύονται τα ανθρώπινα όντα σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις (π.χ. σε καταστάσεις ενδεχοµένης δίωξης και ενόπλων συρράξεων). Το 

νοµοθετικό και πρακτικό πλαίσιο προστασίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα παρά 

τις θετικές εξελίξεις των ετών 1998 και 1999, παρουσιάζει αδυναµίες που συνδέονται µε την 

 



έλλειψη µιας σύγχρονης, µακροπρόθεσµης µεταναστευτικής πολιτικής µε την οποία συνδέεται η 

προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

 «Η προσφυγική προστασία στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στα πρώτα στάδια της 

«ενηλικίωσής» της. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η χώρα µας αποτελούσε ουσιαστικά 

κράτος διευκόλυνσης µετεγκατάστασης προσφύγων, κράτος δηλαδή από το οποίο διέρχονταν οι 

πρόσφυγες για να µεταβούν µε τη βοήθεια διεθνών οργανισµών σε χώρες του «δυτικού κόσµου» µε 

αναπτυγµένα προγράµµατα µετεγκατάστασης προσφύγων. Επίσης µέχρι τον Ιανουάριο του 1990 η 

αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας ήταν δυνατόν να γίνει από το ελληνικό Κράτος αλλά και 

από το Γραφείο Αθηνών της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο 

ΟΗΕ διαδραµάτιζε µέχρι το 1990 έναν επικουρικό αλλά ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο στον τοµέα της 

αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, και ειδικά στην παροχή αποτελεσµατικής, νοµικής και 

κοινωνικής, προσφυγικής προστασίας» (Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 2001). 

Το 1959, η Ελλάδα υπόγραψε την Σύµβαση της Γένεσης του 1951 και το 1968 το 

πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφυγών. Η Αντιπροσωπεία της Υ. 

Α. στην Ελλάδα επιβλέπει την εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 από την κυβέρνηση, 

για τον καθορισµό της προσφυγικής ιδιότητας, στοχεύοντας στην ευθυγράµµιση  της ελληνικής  

πολιτικής και των πρακτικών για το άσυλο µε τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των 

προσφύγων. Η Ελλάδα όµως θα πρέπει να προβεί σε µεταρρυθµίσεις των νόµων για τη 

µετανάστευση και το άσυλο προκειµένου να εναρµονίσει τη νοµοθεσία της µε τις Ευρωπαϊκές χώρες 

που έχουν υιοθετήσει µέτρα και πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Η Υ.Α είναι ένας µη κυβερνητικός 

φορέας που έχει προτείνει  αλλαγές σε  επίπεδο πολιτικής και νοµοθεσίας και συνεργάζεται στενά µε 

την Κυβέρνηση, καθώς και άλλους εξειδικευµένους φορείς στην Ελλάδα για να επιτύχει την 

εφαρµογή τους. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 

του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις αστυνοµικές 

αρχές καθώς και για άλλους δηµόσιους υπαλλήλους (δικαστές, µέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, 

λιµενικές αρχές κ.τ.λ.) που εµπλέκονται στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο και στην επεξεργασία 

των αιτηµάτων ασύλου. 

 «Το σύγχρονο καθεστώς προσφυγικής προστασίας στην Ελλάδα, όσον αφορά κυρίως στη 

σχετική κρατική πρακτική, έχει επανειληµµένως δεχθεί ιδιαίτερα έντονη κριτική από διεθνείς και 

εθνικούς οργανισµούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προσφύγων (µεταξύ άλλων, από 

την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το ∆ανικό Συµβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, τη ∆ιεθνή Αµνηστία και το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας). Η κριτική αυτή 

ήταν και παραµένει βάσιµη, αφορώντας σε θεµελιώδη στοιχεία της ελληνικής πρακτικής σχετικής 

µε τη νοµική και την κοινωνική προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων» (Εθνική 

Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 2001). 

 

 



 

4.2. Κοινωνική Πολιτική για τους Πρόσφυγες 

Οι νοµοθεσίες των δυτικών χωρών, και όχι µόνο εκείνων που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχουν αρκετά κοινά σηµεία στην αντιµετώπιση των πολιτικών προσφύγων. «Οι πολιτικές 

στο πρόβληµα αυτό δεν είναι ενιαίες, παρ' όλες τις διαφαινόµενες τάσεις για τη σύγκλιση των 

πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. Εποµένως, στη διατύπωση οποιονδήποτε προτάσεων, είµαστε 

υποχρεωµένοι να λάβουµε υπόψη τόσο τις κυρίαρχες τάσεις (σκλήρυνση της πολιτικής έναντι των 

πολιτικών προσφύγων και αναστροφή του πρότερου χαλαρού πλαισίου και της «ανεκτικότητας» της 

πρώτης µεταπολεµικής τεσσαρακονταετίας), όσο και τις εθνικές προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες» 

(Κοτζαµάνης, κ.α ,2005).  

Οι περισσότερες χώρες θεσµοθετούν τη δυνατότητα απέλασης του αιτούντος άσυλο. Στα 

περισσότερα κράτη οι επαναπροωθήσεις των αιτούντων άσυλο  γίνονται στη ζώνη transit (Ισλανδία, 

Γαλλία). Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα (άρθρο 8 του ν. 1975/91), όπου το δικαίωµα έφεσης 

κατά απορριπτικής απόφασης φαίνεται να µην έχει κατοχυρωθεί για τους αιτούντες άσυλο. Όλα 

λοιπόν δείχνουν πως οδηγούµαστε σε µία σκληρότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος των 

αιτούντων άσυλο. 

Τον τελευταίο καιρό η χώρα µας κατακλύζεται από πλnθυσµιακές οµάδες που έχουν σαν 

όνειρο την καλύτερη διαβίωση και ένα καλύτερο αύριο. Η είσοδος αυτών των πληθυσµών στη χώρα 

διαταράσσει την ισορροπία της υπάρχουσας κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, δηµιουργεί 

κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικούς κινδύνους. Για να διατηρηθεί η ισορροπία πρέπει το κράτος 

και  η Πολιτεία, να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες και να βοηθήσει στην επιτυχή 

αντιµετώπιση µε το µηχανισµό της διανοµής κοινωνικής φρoντίδας, µε συγκεκριµένη και 

σχεδιασµένη Κοινωνική Πολιτική. 

Η πολιτική λοιπόν των Ελληνικών Κυβερνήσεων σχετικά µε τους πρόσφυγες µπορεί να 

προσδιορισθεί, κατά σειρά προτίµησης, στους εξής στόχους: 

«Α) Μέχρι την δεκαετία του 1970-80 ήταν η παροχή προσωρινής παραµονής στην Ελλάδα 

και διευκόλυνσή τους να µεταναστεύσουν σε άλλες χώρες για οριστική εγκατάσταση. 

Β) Μετά το 1980 έχουν αλλάξει οι συνθήκες και η πολιτική αποσκοπεί στη µόνιµη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα» (Σταθόπουλος, 1999:389). 

Οι ρυθµίσεις αυτές συνέτειναν στη µερική τουλάχιστον επίλυση της αντίφασης που υπάρχει 

στο γεγονός ότι από τη µία µέρια το ελληνικό Κράτος αποδέχεται την είσοδο στη χώρα ατόµων που 

διώκονται, ενώ από την άλλη δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί το σύνολο των προβληµάτων που 

συναντούν τα άτοµα αυτά. Αυτό βέβαια που διαφαίνεται εδώ είναι διττής κατεύθυνσης. ∆ηλαδή δεν 

είναι µόνο ζήτηµα απλώς δυνατότητας διαχείρισης ,αλλά και θέµα πολιτικής και συµφερόντων . Στο 

βαθµό, άλλωστε, που ο συνολικός αριθµός πολιτικών προσφύγων είναι µικρός και οι άδειες 

παραµονής και εργασίας χορηγούνται µε περιορισµένη χρονική διάρκεια και κάτω από 

συγκεκριµένους όρους, δεν αναδεικνύεται να δηµιουργηθεί υψηλό οικονοµικό κόστος και 

 



κοινωνικές εντάσεις από τη λήψη των συµπληρωµατικών αυτών µέτρων.  ∆ηλαδή οµογενοποίηση 

των διαδικασιών πολιτικού ασύλου και συντονισµένη αντιµετώπιση των αποκλίσεων που υπάρχουν 

µεταξύ των κριτηρίων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, µε βάση τις υποδείξεις επιτροπών 

οι οποίες θα επιλαµβάνονται τα σχετικά µε τη χορήγηση πολιτικού ασύλου ζητήµατα µέσα από µια 

ευρύτερη οπτική γωνία.(Κοτζαµάνης ,κ.α.,2005) 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

    

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
Η πρόσληψη και αντιµετώπιση του «ανοίκειου» στην σηµερινή Ελλάδα 

 

 5.1. O φόβος απέναντι στο «ξένο» και το «διαφορετικό» 

 «Η πρώτη αυθόρµητη αντίδραση των ανθρώπων απέναντι στη δυστυχία των 

µετακινούµενων πληθυσµών και γενικότερα των ανθρώπων που χρειάζονται άµεσα βοήθεια σπάνια 

χαρακτηρίζεται από αδιαφορία ή αρνητική διάθεση»(Τσιάκαλος, 2000: 474). 

Το συναίσθηµα για ότι έχουν περάσει µέχρι να καταλήξουν στην χώρα µας µάς οδηγεί κατ' 

αρχήν σε µια στάση αλληλεγγύης. Οι άνθρωποι ενστερνιζόµαστε από µικρή ηλικία αυτονόητες 

συµπεριφορές,  µέσα από τα συστήµατα αξιών µας, µε τις οποίες αντιδρούµε σε διάφορα θέµατα. 

Αντιδρούµε δηλαδή σύµφωνα µε αυτό που έχει καταγραφεί  µέσα µας ως σωστό και ωφέλιµο για 

την κοινωνία και για το κοινωνικό σύνολο. Τότε λοιπόν τι είναι αυτό που κάνει τόσους πολλούς 

ανθρώπους να αλλάζουν συµπεριφορά και να αντιµετωπίζουν στη συνέχεια µε δυσπιστία και 

εχθρότητα τους ξένους; ∆εν υπάρχει αµφιβολία  λοιπόν ότι είναι, κυρίως, ο φόβος που µετατρέπει 

τις πρώτες αυθόρµητες θετικές αντιδράσεις σε αρνητική  και κυρίως  επιθετική συµπεριφορά. 

Ο φόβος, ως βάση της συµπεριφοράς απέναντι σε πρόσφυγες και µετανάστες, τα τελευταία 

δέκα χρόνια συναντάται τόσο συχνά ώστε ορισµένοι τείνουν να τον θεωρούν φυσική και αυτονόητη 

αντίδραση ου καταλήγει σε τρόπο συµπεριφοράς. Το «ξένο», το «διαφορετικό», το «ανοίκειο» κ.λπ. 

προκαλεί φόβο, δυσπιστία και αρνητική συµπεριφορά. Ο φόβος και η δυσπιστία απέναντι στους 

ξένους δηµιουργούνται  εξαιτίας κάποιων αρνητικών πληροφοριών , οι οποίες  διαδίδονται  κυρίως 

από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από ανθρώπους που έχουν αναπτύξει ρατσιστική 

συµπεριφορά. Όλα αυτά µας οδηγούν στην εντύπωση  ότι οι ξένοι µάς απειλούν ορισµένα από τα 

κεντηµένα αγαθά µας που απολαµβάνουµε και θεωρούµε σηµαντικά στη ζωή µας. 

Όταν πιστεύουµε ότι κινδυνεύουν ορισµένα αγαθά τα οποία θεωρούµε αδιαπραγµάτευτα 

στη ζωή µας, είµαστε ικανοί για οποιαδήποτε συµπεριφορά και πράξη απέναντι σε οποιονδήποτε και 

σε οτιδήποτε νοµίζουµε ότι µας απειλεί. Σε αυτό το γεγονός οφείλονται όλες οι πράξεις αυτοθυσίας 

των ανθρώπων µε σκοπό την υπεράσπιση θεµελιωδών αξιών της κοινωνίας και του κοινωνικού 

συνόλου, αλλά και πολλά εγκλήµατα και πράξεις βίας εις βάρος άλλων ανθρώπων, τα οποία στην 

πραγµατικότητα δεν κινδυνεύουν από τους συγκεκριµένους ανθρώπους, δηλαδή τους ξένους. 

«Εάν οι πληροφορίες µας ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τότε η συµπεριφορά µας 

είναι σωστή, ενώ, εάν οι πληροφορίες µας είναι λανθασµένες, τότε η συµπεριφορά που θεµελιώνεται 

σε αυτές είναι επίσης λανθασµένη, Ο άλλος τρόπος µε τον οποίο συχνά καταλήγουµε σε παρόµοια 

λανθασµένες συµπεριφορές είναι εκείνος των ανεπίτρεπτων γενικεύσεων, στην ύπαρξη των οποίων 

συµβάλλουν και πάλι σηµαντικά οι πηγές πληροφόρησης τις οποίες θεωρούµε έγκυρες, καθώς και οι 

ιδεολογικοί θεσµοί από τους οποίους επηρεαζόµαστε. Τα παραπάνω ισχύουν σε όλους τους τοµείς 

της ανθρώπινης ζωής, συνεπώς και στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τους  ξένους.  Εφόσον 

 



δεν έχουµε οποιαδήποτε πληροφορία που να χαρακτηρίζει τους ξένους ως επικίνδυνους, η 

συµπεριφορά µας είναι συνάρτηση της συσσωρευµένης γνώσης της ανθρωπότητας και είναί 

παρόµοια µε εκείνη που έχουµε απέναντι στους «δικούς µας» συνανθρώπους» (Τσιάκαλος, 

2000:52). 

«Εάν, αντίθετα, κατακλυστούµε από πληροφορίες που δηµιουργούν την εντύπωση ότι οι 

ξένοι αποτελούν κίνδυνο για κάποια από τα αδιαπραγµάτευτα αγαθά µας, και θεωρήσουµε τις 

πληροφορίες  αυτές έγκυρες, τότε η ψυχή µας και η κοινωνική µας µνήµη καταλήγουν στο 

περιθώριο και η συµπεριφορά µας καθοδηγείται αποκλειστικά από το φόβο της απώλειας 

σηµαντικών αγαθών. Έτσι, κάποιοι έχουν φτάσει ακόµη και σε δολοφονίες αθώων ξένων, επειδή το 

σύνολο των πληροφοριών που είχαν από τις δικές τους «έγκυρες και αξιόπιστες πηγές» τούς 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι από την παρουσία του ξένου κινδύνευαν υπέρτατα αγαθά ,όπως η 

ιδία τους η ζωή ή η επιβίωση του έθνους. Ουσιαστικά, οδηγηθήκαν στη δολοφονία ξένων επειδή 

θεώρησαν ότι ακόµη και η φονική βία αποτελεί κατάλληλο και κοινωνικά αποδεκτό µέσο όταν 

χρησιµοποιείται µε στόχο την αποτροπή ενός σηµαντικού κινδύνου που πηγάζει από την παρουσία 

των ξένων» (Τσιάκαλος, 2000: 52-53). 

Σ’ αυτή την άποψη συµβάλλει και η οικονοµική και πολιτική κατάσταση του κράτους  

υποδοχής. Αν δηλαδή το κράτος  βρίσκεται σε µια άσκηµη οικονοµική κατάσταση , τότε οι πράξεις 

βίας γίνονται µε µεγαλύτερη ένταση και µε αυξηµένη συχνότητα.  Αν όµως βρίσκεται σε καλή 

οικονοµική κατάσταση τότε οι βιαιότητες κάποιων ανθρώπων που παρουσιάζουν ρατσιστική 

συµπεριφορά είναι λιγότερες στον αριθµό. 

  

5.2. Απόψεις και στάσεις για τους ξένους 

Ο τρόπος και η ποιότητα της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

το πώς αντιλαµβάνεται τον εξωτερικό κόσµο µε τον οποίο συναναστρέφεται και στον οποίο ζει, 

καθώς και  τους «άλλους» ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινούν οι 

ανθρώπινες σχέσεις , αλλά και η αντίληψη µας για το κοινωνικό µας περιβάλλον. Όµως, στην 

καθηµερινή ζωή διαπιστώνουµε ότι πολλά άτοµα βιώνουν και κρίνουν τελείως διαφορετικά το ίδιο 

άνθρωπo ή την ίδια κατάσταση.  

Ακόµη έχει διαπιστωθεί ότι συνήθως κρίνουµε τα άτοµα σύµφωνα µε τον κοινωνικό τους 

ρόλο και σύµφωvα µε την πρώτη εντύπωσή µας. Η συµπεριφορά µας επηρεάζεται από τον τρόπο 

που αντιλαµβανόµαστε το κοινωνικό µας περιβάλλον και η αντίληψή µας για τον «άλλο» εξαρτάται 

από τις προσωπικές εµπειρίες, επιθυµίες, ανάγκες, προσδοκίες, αλλά και από /την παράδοση, τους 

κοινωνικοπολιτισµικούς κανόνες και τις αξίες του περιβάλλοντός µας. Ακόµη και η στιγµιαία 

διάθεσή µας, η κατάστασή µας και η κοινωνική µας θέση και προέλευση παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην αντίληψή µας για τον «άλλο» και στις σχέσεις µας µε τους άλλους ανθρώπους. Η πρώτη 

εντύπωση και η συµπάθεια ή αντιπάθεια, καθορίζουν την κρίση µας για τους άλλους και τις σχέσεις 

µας µαζί τους.  

 



«Η ένταξή µας σε µια κοινωνική οµάδα διαµορφώνει ταυτόχρονα, εξ αντιδιαστολής 

τουλάχιστον, µια άλλη οµάδα ανθρώπων: εκείνων που δε µοιράζονται µαζί µας το συγκεκριµένο 

γνώρισµα. Με την έννοια αυτή ο κόσµος µας είναι ένας κόσµος όπου κάθε στιγµή υπάρχουµε 

«εµείς» ως µέλη µιας ενότητας και «οι άλλοι» ως µέλη µιας άλλης κοινωνικής οµάδας ή ως µη µέλη 

της δικής µας κοινωνικής οµάδας. Η λέξη «άλλοι» δε σηµαίνει ούτε «άγνωστοι» ούτε «ξένοι» ούτε 

«ανεπιθύµητοι» ούτε οτιδήποτε άλλο πέραν του ότι δε µοιράζονται ή θεωρείται ότι δε µοιράζονται 

µε εµάς το γνώρισµα µε το οποίο προσδιορίζεται η κοινωνική µας οµάδα. Οι «άλλοι» είναι πάρα 

πολλές φορές οι διπλανοί µας και, συνεπώς, γνωστοί και οικείοι. Μερικές φορές «οι άλλοι» είναι 

πάρα πολύ «δικοί µας», και µόνο µε διοικητικά µέτρα µετατρέπονται σε «ξένους» λόγου χάρη, µε 

την κατάταξή τους σε άλλη «φυλή» ή µε αφαίρεση της ιθαγένειάς τους» (Τσιάκαλος, 2000:124). 

«Αντιθέτως , σε σχέση µε τη διαφοροποίηση του κόσµου σε «εµείς» και «οι άλλοι», δύο φαινόµενα 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: Η σχετικότητα που χαρακτηρίζει τις έννοιες «εµείς» και «οι άλλοι». 

Η σηµασία που έχει ή αποκτά για ένα άτοµο η διαβίωσή του στο πλαίσιο µίας «δικής του» οµάδας, 

σηµασία που φαίνεται να επιβεβαιώνει την ανάγκη των ανθρώπων για διαχωρισµό του κόσµου σε 

«εµείς» και «οι άλλοι» (Τσιάκαλος, 2000:125). 

Είναι διαφορετική η σηµασία που δίνουµε σε ορισµένες κοινωνικές οµάδες, όπως  στην 

περίπτωση των προσφύγων και διαφορετική σε περίπτωση διαβίωσης υπό συνθήκες έντονης 

φτώχειας, διακρίσεων και καταπίεσης που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες. Στην περίπτωση αυτή το 

«εµείς» και το «οι άλλοι» κατασκευάζονται µε βάση τη σηµασία που έχουν για τον κάθε άνθρωπο 

τα γνωρίσµατα φύλο, υπηκοότητα, επάγγελµα, θρήσκευµα και πολιτικά φρονήµατα. Για 

παράδειγµα, «τα άτοµα µε ελληνική υπηκοότητα» µετατρέπονται σε «εµείς οι Έλληνες» σε 

αντιστοιχία  µε τους «άλλους». 

Η ζωή µας αλλάζει ανάλογα µε το ποιες κοινωνικές κατηγορίες αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία 

στην κοινωνία τη δεδοµένη στιγµή και εµφανίζονται ως κοινωνικές οµάδες - δηλαδή ως ένα σύνολο 

ατόµων µε κοινά γνωρίσµατα και υποτιθέµενα ή πραγµατικά κοινά συµφέροντα. «Από το γεγονός 

αυτό εξαρτάται η συγκρότηση του «εµείς» και του «οι άλλοι», και κατ' επέκταση (από το γεγονός 

αυτό εξαρτώνται) οι µορφές των κοινωνικών συµµαχιών και, αντίστοιχα, των κοινωνικών 

συγκρούσεων, καθώς και η πιθανότητα να εµφανιστεί ρατσισµός (ως πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων, 

συµπεριφορών και/ή θεσµοθετηµένων µέτρων που εξαναγκάζει ορισµένους ανθρώπους σε υποτελή 

διαβίωση, κι αυτό µόνο και µόνο επειδή ανήκουν σε µια διακριτή κατηγορία ανθρώπων). Για όλους 

τους παραπάνω λόγους επιζητούµε τη συναναστροφή µε ανθρώπους που «είναι σαν κι εµάς» κι 

σπανιότερα συναναστρεφόµαστε ανθρώπους µε τους οποίους διαφέρουµε ως προς τη συµπεριφορά 

σε σηµαντικούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε παρεξηγήσεις, 

ασυµβατότητες στον τρόπο και στο ρυθµό ζωής, και συνεπώς αποφεύγουµε µικρές ή µεγάλες 

συγκρούσεις» (Τσιάκαλος, 2000: 129-130). 

 

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

  

Ρατσισµός, Ξενοφοβία,  Στάσεις (Προκαταλήψεις & Στερεότυπα) , Κοινωνικός αποκλεισµός 

   

6.1. Το σύνδροµο του ρατσισµού (στοιχειά ορισµού) 

 Το φαινόµενο του ρατσισµού εξελίσσεται παράλληλα µε τις κοινωνικές αλλαγές που 

παρουσιάζονται. Στην αρχική του έκφραση συνίσταται στον διαχωρισµό των ανθρώπων µε βάση τη 

φυλή, την ράτσα. Στην σηµερινή εποχή αυτή η έννοια έχει εκλείψει και ο ορισµός του έχει γίνει πιο 

ευρύς. Παρατηρείται συνήθως το φαινόµενο η πιο παλιά και ισχυρή οµάδα να κάνει διακρίσεις προς 

µια πιο αδύναµη όπως, π.χ., οι ντόπιοι στους προσφυγές. 

Είναι το δόγµα κατά το οποίο υπάρχει σύνδεσµος µεταξύ φυλετικών και πολιτιστικών 

γνωρισµάτων. ∆ηλαδή ορισµένες φυλές είναι έµφυτα ανώτερες από άλλες που θέλουν να επιβάλουν 

τη θέλησή τους. Ο ρατσισµός αρχίζει για να δικαιολογήσει µια επίθεση, µια πράξη βίας και 

εγκληµατικότητας. Η λέξη ρατσισµός χρησιµοποιείται ως το κάλυµµα προστασίας ορισµένων 

ανθρώπων που φαίνεται να εκµεταλλεύονται ανθρώπους και ασκούν πάνω τους πράξεις βίας. 

Επίθεση που στηρίζεται στην αποτυχία κατανόησης του αλλού, στην ανικανότητα αποδοχής της 

διαφοράς και της έναρξης διάλογου και επικοινωνίας. Υπό αυστηρή έννοια ο ορός δηλώνει την 

στάση κατά την οποία τα µέλη µιας φυλής ή εθνικής οµάδας θεωρούν ως µειονεκτικά τα µέλη άλλης 

φυλής, ή εθνικής οµάδας και ως συνεπεία αυτού αναπτύσσουν την ανωτερότητα και την υπεροχή 

τους. 

Σύµφωνα µε τον Πετρόπουλο (1991) ο ρατσισµός υπάρχει σε επίπεδο στερεοτύπων που 

συνδέονται µε µια φυλή, κοινωνική οµάδα ή εθνότητα. Σε συναισθηµατικό επίπεδο υπάρχει ο 

ρατσισµός των στάσεων των ατόµων απέναντι σε διαφορετικές εθνότητες. Ανεξάρτητα από το τι 

πιστεύει ή το πως αισθάνεται υπάρχει και ο ρατσισµός σε επίπεδο συµπεριφοράς. Για παράδειγµα αν 

ένας εργοδότης προσλάβει κάποιον πρόσφυγα στην εργασία του  µε φθηνό ηµεροµίσθιο κανείς δεν 

θα διαµαρτυρηθεί παρόλο που θα είναι παράνοµος και ο εργοδότης και ο εργαζόµενος, διότι ο 

εργαζόµενος εργάζεται χωρίς ασφάλεια σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος  και χωρίς άδεια 

εργασίας , αλλά και ο εργοδότης κάνει την δουλειά του µε φθηνό εργατικό δυναµικό και χωρίς να  

πληρώνει ασφάλεια στον εργαζόµενο πρόσφυγα . Αυτό συµβάλλει στην παραοικονοµία  της χώρας 

καθώς και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Ο ρατσισµός πέρα από λειτουργικό στοιχείο ενός κοινωνικού συστήµατος είναι και στοιχείο 

συνείδησης του υποκειµένου που σκέφτεται, αισθάνεται και δρα µε ρατσιστικό τρόπο. Ο ρατσισµός 

ως στοιχείο προσωπικότητας του ανθρώπου είναι ένα επίκτητο στοιχείο και αποτέλεσµα της 

κοινωνικής µάθησης που ενθαρρύνει ή ανέχεται πρακτικές κοινωνικής ρατσιστικής συµπεριφοράς 

για τους εξής πέντε λόγους: 

 

 

 



1) Συµµορφωτική τάση του ατόµου

Σε περιβάλλον όπου ο ρατσισµός είναι ευρύτατα διαδεδοµένoς και γενικευµένος το να 

δείχνει κάποιος προκατειληµµένος απέναντι στην «ξένη οµάδα» αποτελεί αυτονόητη στάση .Από τη 

στιγµή που ο ρατσισµός υφίσταται ως κοινωνικά καθιερωµένη συµπεριφορά κάθε µέλος  της οµάδας 

βιώνει την προσδοκία των άλλων να συµπεριφερθεί όπως ορίζει η στάση αυτή ,ως κοινωνικό έλεγχο 

,ως πίεση για συµµόρφωση στην καθιερωµένη κοινωνική προσδοκία. Η «απαίτηση» λοιπόν της 

κυρίαρχης κοινωνικής ηθικής συµµορφώνει τα άτοµα στην κοινωνική διάκριση. 

2) Ο φόβος του διαφορετικού

 Η διάκριση που κάνει το άτοµο σε οικεία και ξένη οµάδα λειτουργεί και ως διάκριση 

ανάµεσα σε δυο περιοχές για την εκδήλωση κοινωνικής συµπεριφοράς : η δική µας περιοχή ή η 

περιοχή των άλλων. Στην δική µας περιοχή η συµπεριφορά υπακούει σε αξίες, κανόνες και 

προσδοκίες γνώριµες και αποδεκτές από τα µέλη της οµάδας.. Οι αξίες, οι κανόνες και οι 

προσδοκίες της ξένης οµάδας έχουν πεδίο εφαρµογής στην περιοχή που βρίσκεται απέναντι από την 

διαχωριστική γραµµή. 

3) Τάση του ατόµου για ιεραρχία

Η καθηµερινή αξιολόγηση των γνωρισµάτων και της συµπεριφοράς του ατόµου στο πλαίσιο 

κάποιας ιδιότητας του τα τοποθετούν σε µια ιεραρχία: µπορεί να έχει πάρα πολύ υψηλό γόητρο ή 

µπορεί να τοποθετείται κάπου ενδιάµεσα. Αυτός που τα πάει χειροτέρα συνήθως είναι ο πρόσφυγας 

και γενικότερα ο «ξένος». Παρόλα αυτά ακόµα και όταν κάποιος καταφέρει να ορθοποδήσει και να 

εξελιχθεί δεν παύουν να τον βλέπουν ως κατώτερο και αυτό εξαιτίας του πολιτισµικού ρατσισµού, 

της τάσης δηλαδή να ιεραρχούνται οι πολιτισµοί µε τον δικό µας να είναι ανώτερος και των 

υπολοίπων υποδεέστερος και υποανάπτυκτος. 

4) Τάση του ατόµου για απλούστευση

Πολύ συχνά στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε µέλη διαφορετικών οµάδων 

δηµιουργούνται ασαφείς και πολύπλοκες περιστάσεις για την περιγραφή και την ερµηνεία των 

οποίων απαιτείται ένα πλήθος πληροφοριών και γνώσεων. 

5) Ανάγκη για αναζήτηση του αιτίου ενός αρνητικού βιώµατος

 Όπως η ατοµική µαταίωση έτσι και η συλλογική δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την 

εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς σε συλλογικό επίπεδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί 

ότι αυτοί που βιώνουν τη µαταίωση στρέφουν την επιθετική τους διάθεση εναντίον κάποιας άλλης 

οντότητας ,συνήθως µιας ξένης οµάδας που θα παίξει έτσι το ρολό του υποκατάστατου της πηγής 

της απογοήτευσης, το ρολό του αποδιοποµπαίου τράγου. Η ισχύς της οµάδας που θα δεχτεί επίθεση 

είναι πολύ µικρή και σχεδόν µηδαµινή, διότι µπορεί να είναι µια οµάδα χωρίς συνδικάτο ,ώστε να 

µπορεί να διεκδικεί δικαιώµατα και να έχει υποχρεώσεις,  µε αποτέλεσµα να γίνεται στόχος 

ξενοφοβίας και πράξεων βίας. 

 

 

 



Υπάρχουν δυο µορφές ρατσισµού-κοινωνικής διάκρισης, που είναι:  

Α) Θεσµικός Ρατσισµός 

Ο θεσµικός ρατσισµός βασίζεται στους κανόνες, τις παραδόσεις, το δίκαιο και τις πολιτικές 

µίας κοινωνίας και παρεµποδίζει την προσπάθεια να αναπτυχθεί πολιτική ένταξης των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο. Ο θεσµικός ρατσισµός ενισχύει τον κοινωνικό ρατσισµό που αποτελεί το 

δεύτερο είδος. 

Β) Κοινωνικός Ρατσισµός 

Ο κοινωνικός ρατσισµός αναφέρεται στις προκαταλήψεις, τα αρνητικά στερεότυπα και τις 

απαξιωτικές αντιλήψεις που κυριαρχούν σε µια κοινωνία σε βάρος των µειονοτικών οµάδων.  

«Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες η κοινωνική διάκριση που είναι στιγµατισµένη και 

δεν νοείται να ενθαρρύνεται από κανέναν και ιδιαιτέρας από την πολιτική ηγεσία, οδηγείται σε µια 

ιδιάζουσα συνθήκη ανοχής στον ρατσισµό σε συνδυασµό µε στρατηγικές αποφυγής πολιτικού 

κόστους ή απόκτησης πολιτικού οφέλους, όταν τα τελευταία συνδέονται άµεσα µε την ενθάρρυνση 

και την ανοχή των κοινωνικών διακρίσεων. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η πολιτική εξουσία 

επιθυµεί από µια µειονότητα µια συγκεκριµένη συµπεριφορά η οποία επιτυγχάνεται είτε µέσω της 

συναινετικής στάσης της µειονότητας, είτε µέσω του εκφοβισµού της µε διάφορες τροµοκρατικές 

ενέργειες εναντίον των µελών της, ενδέχεται αφού δεν αποδώσουν οι ειρηνικές προσπάθειες να 

δοκιµάσει τον άγριο τρόπο, χωρίς όµως να εµπλέξει στην εκστρατεία εκφοβισµού κρατικά όργανα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις αναλαµβάνουν άλλες οµάδες (παρακρατικές οργανώσεις, ρατσιστικά 

εκτρεφόµενες νεολαίες κ.α) να εκτελέσουν την  αποστολή ,είτε µε δική τους πρωτοβουλία, είτε µε 

µυστική παρότρυνση και καθοδήγηση από επίσηµα κέντρα εξουσίας. Επειδή συχνά οι πολιτικοί  

κρίνονται από το αποτέλεσµα και όχι από τις προθέσεις, και επειδή ένα επιθυµητό αποτέλεσµα που 

δεν προκύπτει µε ορθόδοξα µέσα, ενδέχεται να προκύψει µε την χρήση των ανορθόδοξων (π.χ. 

τροµοκράτηση ενός τµήµατος του πληθυσµού)» (Γκότοβος,1996:82-83). 

 

6.2. Είµαστε οι Έλληνες ρατσιστές; 

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται τα τελευταία χρόνια εάν «οι Έλληνες είµαστε ρατσιστές» 

ή εάν «στην Ελλάδα υπάρχει ρατσισµός». Αυτά είναι δύο διαφορετικά µεταξύ τους ερωτήµατα. Το 

πρώτο ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί αρνητικά. Σε κανένα µέρος του κόσµου ο ρατσισµός δεν 

αποτελεί  στοιχείο  του έθνους. Συνεπώς, κανείς δεν µπορεί να θέτει ένα τέτοιο γενικευµένο 

ερώτηµα για έναν ολόκληρο λαό. Αυτό όµως που χρειάζεται διερεύνηση εµπεριέχεται στο δεύτερο 

ερώτηµα, για το εάν κάποιοι άνθρωποι στη χώρα µας υφίστανται συµπεριφορές οι οποίες µπορούν 

να χαρακτηριστούν ρατσιστικές. 

Η εικόνα της χώρας µας, που διαµορφώνεται από δεκάδες µικρά περιστατικά τραυµατισµού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταπάτησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και βασικών αρχών 

λειτουργίας µίας δηµοκρατικής κοινωνίας, φαίνεται να είναι πρόβληµα αποκλειστικά όσων ζητούν 

καταφύγιο στην Ελλάδα ή όσων από τους ίδιους τους Έλληνες βιώνουν διακρίσεις εξαιτίας κάποιων 

 



ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Η δηµοκρατική κοινωνία στηρίζεται σε έναν κοινωνικό ιστό, και 

εάν αυτός τραυµατιστεί και αρχίσει να ξηλώνεται σε κάποια βασικά σηµεία του, αυτοµάτως το 

σύνολο της δηµοκρατικής κοινωνίας απειλείται µε καταστροφή (Τσιάκαλος, 2000). 

 

6.3. Πως είναι δυνατόν να διατηρείται ο Ρατσισµός; 

«Στο δικαιολογηµένο ερώτηµα, που συχνά συνοδεύει την ενασχόληση µε το φαινόµενο του 

ρατσισµού, «πώς είναι δυνατόν να διατηρείται ένα πλέγµα προφανώς λαθεµένων αντιλήψεων και 

προφανώς αντι-ανθρωπιστικών στάσεων, συµπεριφορών ή/και θεσµοθετηµένων µέτρων» η 

απάντηση είναι σχετικά απλή: 

Πρώτον, ως προς τις αντιλήψεις. Σε µια κοινωνία στην οποία θεωρητικά ο κάθε άνθρωπος 

βρίσκεται σε µια κοινωνική θέση λόγω των προσωπικών του ιδιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων 

λειτουργεί η υποτελής διαβίωση µιας κατηγορίας ανθρώπων ως επιβεβαίωση της υποτιθέµενης 

κατωτερότητάς τους. Επιπλέον, οι «κληρονοµηµένες» λανθασµένες αντιλήψεις γίνονται αντιληπτές 

από τους φορείς τους µόνο όταν αυτοί έλθουν συνειδητά αντιµέτωποι µε αυτές. Η διόρθωση των 

αντιλήψεων αποκτά νόηµα για τους φορείς τους µόνο όταν αυτοί συνειδητοποιούν ότι η ύπαρξη 

λανθασµένων αντιλήψεων αποτελεί πρόβληµα µε αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους και τη ζωή 

τους» (Τσιάκαλος, 2000:165). 

«∆εύτερον, ως προς τις στάσεις. Σε µια κοινωνία στην οποία κατασκευάζεται και διαδίδεται 

µε «έγκυρο» και, συνεπώς, πιστευτό τρόπο η πληροφορία ότι µια κατηγορία ανθρώπων αποτελεί 

κίνδυνο για κάποια υπέρτατα αγαθά, η στάση των υπόλοιπων ανθρώπων απέναντί της εύκολα 

χαρακτηρίζεται από δυσπιστία, φόβο ή/και εχθρότητα. Η αλλαγή των στάσεων αποκτά νόηµα για 

τους φορείς τους µόνο όταν αυτοί συνειδητοποιήσουν είτε ότι αυτές έρχονται σε σύγκρουση µε 

βασικά συστήµατα των αξιών τους είτε ότι από την ύπαρξη τέτοιων στάσεων κινδυνεύουν πολύ 

σηµαντικότερα αγαθά» (Τσιάκαλος, 2000:165). 

«Τρίτον, ως προς τις συµπεριφορές. Ο ρατσισµός βραχυπρόθεσµα συµφέρει όσους δεν 

ανήκουν στα θύµατά του. Αυτή είναι µια πικρή αλήθεια, η οποία ισχύει όσο οι εν δυνάµει ρατσιστές 

δεν κατανοούν ότι αυτά που φαίνεται να κερδίζουν βραχυπρόθεσµα από το ρατσισµό τα πληρώνουν 

πολλαπλάσια αργότερα, καθώς ο ρατσισµός υπονοµεύει τα θεµέλια του πολιτισµού από τον οποίο 

αντλούν την ευηµερία και την ευτυχία τους». (Τσάκαλος, 2000: 166). 

 «Τέταρτον, ως προς τα θεσµοθετηµένα µέτρα. Οι κυβερνήσεις υποκύπτουν εύκολα σε 

πιέσεις πολιτών για διακρίσεις εις βάρος πολιτικά ανίσχυρων οµάδων. Αυτό συµβαίνει όσο οι 

πιέσεις αυτές είναι εντονότερες από τις πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιπλέον, 

υποκύπτουν όσο δεν αντιλαµβάνονται ότι η ύπαρξη µέτρων διακρίσεων υπονοµεύει το δηµοκρατικό 

πολίτευµα, καθώς ενισχύει τις ρατσιστικές αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές, και µέσω αυτών 

ενδυναµώνει τα ακροδεξιά πολιτικά κινήµατα» (Τσιάκαλος, 2000: 166). 

Συνήθως, οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι συµπεριφορές είναι εναρµονισµένες µεταξύ τους. 

Στις περιπτώσείς αυτές η ρατσιστική συµπεριφορά στηρίζεται σε ένα πλέγµα ρατσιστικών 

 



αντιλήψεων και στάσεων, οι οποίες συχνά τροφοδοτούνται από µια ολοκληρωµένη ρατσιστική 

εικόνα για την κοινωνία. Στις περιπτώσεις αυτές οι ρατσιστές ανταποκρίνονται στην εικόνα «του 

ρατσιστή» που έχουµε δηµιουργήσει στο νου µας, Είναι, δηλαδή, άνθρωποι µε προφανώς 

λανθασµένες γενικευµένες απόψεις για όλα τα άτοµα που ανήκουν σε ένα λαό ή έχουν διαφορετικό 

χρώµα δέρµατος. Επιπλέον, είναι άνθρωποι που, εκτός από την αρνητική αντίληψη, έχουν και 

αρνητική στάση, δηλαδή αρνητική προδιάθεση, απέναντι στα άτοµα της διαφορετικής οµάδας. Είναι 

άνθρωποι που δε διστάζουν να αντιµετωπίσουν υποτιµητικά ή/και επιθετικά τα διαφορετικά άτοµα, 

κατά παράβαση όσων ισχύουν στις κοινωνίες µας για την αυτονόητη συµπεριφορά που πρέπει να 

δείχνουµε απέναντι σε άλλους ανθρώπους (Τσιάκαλος, 2000). 

«Η συµπεριφορά τους είναι αποτέλεσµα της πεποίθησης ότι µε τις πράξεις τους 

υπερασπίζονται προσωπικά τους δικαιώµατα, ακόµη και δικαιώµατα ολόκληρης της πολιτισµένης 

κοινωνίας, τα οποία απορρέουν από τη, δήθεν, ανωτερότητα της δικής τους φυλετικής οµάδας. ∆εν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τέτοιες αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές προπαγανδίζονται ως 

«επιβεβληµένες» ή δικαιολογούνται ως «φυσικές» και µεταφέρονται ως «αυτονόητες» από γενιά σε 

γενιά µέσω της κοινωνικοποίησης. Κατ' αυτό τον τρόπο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν 

αρνητικές αντιλήψεις για άλλες οµάδες, χωρίς ποτέ να υποπτεύονται ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγµατικότητα, αλλά αποτελούν απλώς «κληρονοµηµένες» κοινωνικές προκαταλήψεις. Το 

ίδιο ισχύει για τις «αυτονόητες» στάσεις και  συµπεριφορές τους απέναντι στις συγκεκριµένες 

διαφορετικές οµάδες» (Τσιάκαλος, 2000:79). 

 

6.4. Το σύνδροµο της Ξενοφοβίας 

Τα αισθήµατα ξενοφοβίας ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού λόγω της µεγάλης 

συρροής προσφυγών δεν συνδέονται απαραίτητα µε κάποια χαλάρωση των φιλελεύθερων 

δηµοκρατικών θεσµών. Όµως, η διατήρηση και η νοµιµοποίηση των γενικευµένων ξενόφοβων 

στάσεων απειλούν να αποδυναµώσουν την προσήλωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα 

δηµοκρατικά ιδεώδη. 

«Με τoν όρο ξενοφοβία  ορίζουµε κάθε εχθρική συµπεριφορά προς τους ξένους και ό,τι 

εκλαµβάνεται ως  ξένο. Μία συµπεριφορά αποτελεί ξενοφοβία όταν το άτοµο βλέπει τον άλλον, 

αυτό δηλαδή που δεν ανήκει στην ίδια οµάδα, ως απειλή για αυτή. Εφόσον λοιπόν ο ξένος θεωρείται 

εχθρός, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκαλεί στο άτοµο ή την οµάδα φόβο ή µίσος ή και τα δύο» 

(Taguief, 1997: 123,124).  

Οι ξένοι θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια ιδιαίτερα όταν προσλαµβάνονται ως µόνιµο 

προσωπικό και οργανώνονται. Όταν η παρουσία τους είναι αισθητή εµφανίζεται η ξενοφοβία, 

δηλαδή ένα µίγµα φόβου και περιφρόνησης. Στην Ελλάδα ο φόβος αυτός εκφράζεται απέναντι 

στους πρόσφυγες οι οποίοι εκτός από τις άσχηµες συνθήκες διαβίωσης έρχονται αντιµέτωποι και µε 

διακρίσεις που εκφράζονται έντονα σε επίπεδο εργασίας και στέγης, στις σχέσεις µε τη διοίκηση, 

στις υπηρεσίες και τις καθηµερινές σχέσεις. Μεγάλη ευθύνη για το κλίµα των διακρίσεων και της 

 



ξενοφοβίας φέρουν τα Μ.Μ.Ε.. Το κλίµα ορισµένες φορές λαµβάνει διαστάσεις µισοξενίας και 

αρνητικότητας. 

Τo διαφορετικό, το οπoίο κουβαλούν οι πρόσφυγες, µπορεί από κάποιους να θεωρείται 

απειλητικό και εχθρικό για την κοινωνία µας. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να ξεπεραστεί η 

άγνοια και να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί η στάση της κοινωνίας απέναντι στο 

«ξένο» και το διαφορετικό. 

 

6.5.Στάσεις (Προκαταλήψεις και Στερεότυπα) 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν αυτονόητα στοιχεία της ανθρώπινης 

σκέψης.. Στην πραγµατικότητα, όµως, εµείς οι άνθρωποι προβαίνουµε σε γενικεύσεις µέσα από τις 

εµπειρίες και τις γνώσεις που αποκτούµε. Η συµπεριφορά µας αυτή είναι λογική αν αναλογιστούµε 

ότι κάθε στιγµή κατακλυζόµαστε από χιλιάδες ερεθίσµατα και πληροφορίες, τις οποίες θα ήταν 

αδύνατον να επεξεργαστούµε. Όλα τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός µας εντάσσονται από τις 

αισθήσεις µας σε προηγούµενες εµπειρίες χωρίς να αξιολογηθούν περαιτέρω και αντιµετωπίζονται 

µε τη συµπεριφορά που έχει καταγραφεί στο νου µας ως ενδεδειγµένη για ανάλογες περιπτώσεις. 

Έτσι, στην καθηµερινή µας ζωή παραµελούµε ως γνωστά πολλά από τα ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντός µας και στρέφουµε την προσοχή µας µόνο στα εντελώς καινούρια, τα οποία 

απαιτούν καταγραφή και αξιολόγηση. Ουσιαστικά, η «στερεότυπη» εικόνα και η «προκατάληψη» 

που έχουµε κάνει τη ζωή µας ευκολότερη (Τσιάκαλος, 2000). 

Με τη στάση µας δείχνουµε συµφωνία ή διαφωνία, συµπάθεια ή αντιπάθεια, υποστήριξη, 

αδιαφορία ή επιθετικότητα. Υπάρχει λοιπόν στη στάση µια θετική ή αρνητική τοποθέτηση. Οι 

στάσεις µας βοηθούν στο να προσανατολιζόµαστε στο περιβάλλον µας, αλλά και µας περιορίζουν 

στις µέχρι τώρα γνώµες και εµπειρίες µας. Έχουµε πολλές προκαταλήψεις, θετικές και αρνητικές, 

στην καθηµερινή µας συµπεριφορά. Τα στερεότυπα για τον εαυτό µας είναι συνήθως θετικά, ενώ για 

τους άλλους είναι συνήθως αρνητικά.  

Οι περισσότερες προκαταλήψεις εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα ενέχουν 

την πιθανότητα ενός λάθους µε σοβαρές συνέπειες. Το τελευταίο συµβαίνει κυρίως στις σχέσεις µας 

µε άλλους ανθρώπους. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι προκαταλήψεις αυτοεπιβεβαιώνονται ως 

αποτέλεσµα της τάσης που έχουν τα προκατειληµµένα άτοµα να αποφεύγουν σχετικές µε τις 

προκαταλήψεις τους καταστάσεις και ανθρώπους.  Εποµένως οι άνθρωποι ζούµε µε προκαταλήψεις 

χωρίς να τις αντιλαµβανόµαστε ως πρόβληµα. 

«Οι προκαταλήψεις µπορεί να µας στερήσουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες στη ζωή 

µας - για παράδειγµα, να µην συναναστραφούµε κάποιους από τους οποίους θα είχαµε να 

κερδίσουµε πολλά. Μπορεί να περιορίσουν τις περιοχές όπου συχνάζουµε, επειδή είναι περιοχές 

όπου κατοικούν πρόσφυγες τους οποίους θεωρούµε επικίνδυνους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι 

προκαταλήψεις έχουν αρνητικές συνέπειες µόνο ή κυρίως στο φορέα τους - είναι το ίδιο το άτοµο 

που πληρώνει το τίµηµα των λανθασµένων γενικεύσεών του. Ουσιαστικά, οι προκαταλήψεις είναι 

 



πρόβληµα για το άτοµο που τις έχει, επειδή εξαιτίας τους αδυνατεί να χρησιµοποιήσει προς όφελός 

του το σύνολο των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που του παρέχει η ανθρώπινη κοινωνία, 

ιδιαίτερα στον τοµέα των κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, το τίµηµα που πληρώνει ένας άνθρωπος 

για τις προκαταλήψεις του είναι κυρίως ένας αυτοπεριορισµός σε πολλούς τοµείς της ζωής. Με την 

παραπάνω έννοια οι προκαταλήψεις αποτελούν προσωπικό πρόβληµα του φορέα τους» (Τσιάκαλος, 

2000:142-143). 

«Οι προκαταλήψεις για τους πρόσφυγες παραµένουν προσωπικό πρόβληµα εφόσον οι 

άνθρωποι που τις έχουν απλώς αποφεύγουν τις περιοχές όπου κατοικούν πρόσφυγες και οι οποίες 

είναι υποβαθµισµένες. Γίνεται όµως πρόβληµα των προσφύγων όταν οι άνθρωποι µε αυτές τις 

προκαταλήψεις εκφράζουν την επιθυµία και, κυρίως, έχουν τη δύναµη να επιτύχουν περιοριστικά 

µέτρα εις βάρος των προσφύγων ή ακόµη και την απέλασή τους, «ώστε να καταπολεµηθεί 

αποτελεσµατικά ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτούς» (Τσιάκαλος, 2000: 143). 

Βλέπουµε, εποµένως, ότι οι προκαταλήψεις µετατρέπονται σε πρόβληµα αυτών που είναι 

στόχος τους  από τη στιγµή που οι φορείς των προκαταλήψεων εκφράζουν την επιθυµία και έχουν 

τη δυνατότητα να ασκήσουν εξουσία εις βάρος αυτών που είναι στόχος τους. Έτσι, οι 

προκαταλήψεις µετατρέπονται σε ρατσισµό.  

«Μεταξύ των προκαταλήψεων και του ρατσισµού παρεµβάλλονται δύο στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για να γεννηθεί από τις προκαταλήψεις ρατσισµός ή να τροφοδοτηθεί ο ρατσισµός από 

αυτές. Το ένα είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η δύναµη και η δυνατότητα χρήσης της εις βάρος του 

στόχου των προκαταλήψεων. Το δεύτερο είναι η διάθεση των ατόµων που έχουν προκαταλήψεις και 

δύναµη να φερθούν ρατσιστικά. Η διάθεση είναι αποτέλεσµα γενικότερων στάσεων των ανθρώπων 

απέναντι σε προβλήµατα τέτοιου είδους. Οι στάσεις όµως των ανθρώπων είναι αποτέλεσµα 

κοινωνικοποίησης και, ιδιαίτερα, της κοινωνικοποίησης σε βασικές αξίες που ορίζουν τις σχέσεις 

των ανθρώπων µεταξύ τους και, κυρίως, απέναντι σε αδύναµους ανθρώπους» (Τσιάκαλος, 

2000:144). 

«Για να προλάβουµε το ρατσισµό, χρειάζεται προηγουµένως να κατανοήσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο οι άνθρωποι: 

 στο γνωστικό επίπεδο κατασκευάζουν λανθασµένες αντιλήψεις για κοινωνικές κατηγορίες 

 στο επίπεδο των στάσεων ενστερνίζονται θετικές ή αρνητικές διαθέσεις απέναντι σε 

κοινωνικές κατηγορίες στο επίπεδο της συµπεριφοράς αποκτούν δύναµη και τη δυνατότητα 

να κάνουν χρήση της εις βάρος κοινωνικών κατηγοριών» (Τσιάκαλος, 2000: 144-145).  

Οι προκαταλήψεις οφείλονται σε σχετικές εµπειρίες της ζωής µας. Είναι περισσότερο 

βέβαιο ότι οι αρνητικές εµπειρίες είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης προκαταλήψεων, επειδή 

µεµονωµένες αρνητικές εµπειρίες καταγράφονται στο νου µας.  

 

 

 

 



6.5.1 Εθνικές προκαταλήψεις  

 

  «Η εκµάθηση των «ενδεδειγµένων στάσεων και συµπεριφορών» δεν είναι αποτέλεσµα σχετικών 

βιωµάτων, αλλά συνοδεύει την εκµάθηση των σηµαντικών κοινωνικών κατηγoριών. Συνεπώς, η 

εκµάθηση «ενδεδειγµένων στάσεων και συµπεριφορών» απέναντι σε ορισµένες κατηγορίες 

ανθρώπων προηγείται όχι µόνο της συνάντησης µε άτοµα αυτών των κατηγοριών, αλλά ακόµη και 

της ικανότητας αναγνώρισης ατόµων από αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Γι' αυτό το λόγο οι 

επιστήµονες που ασχολούνται µε θέµατα προκαταλήψεων και ρατσιστικών συµπεριφορών θεωρούν 

λανθασµένη την άποψη ότι οι προκαταλήψεις θεµελιώνονται πάνω σε πραγµατικές εµπειρίες. Τόσο 

στο ερώτηµα «ποιες είναι οι σηµαντικές κοινωνικές κατηγορίες στη συγκεκριµένη κοινωνία» όσο 

και στο ερώτηµα «ποιες είναι οι ενδεδειγµένες στάσεις και συµπεριφορές» τα παιδιά και οι νέοι 

παίρνουν την απάντηση από τους ενηλίκους - κυρίως γονείς, εκπαιδευτικούς -, από τους θεσµούς 

ιδεολογικού χαρακτήρα και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης» (Τσιάκαλος,2000:153). 

Έτσι, τα παιδιά των πρώτων τάξεων του σχολείου, τα οποία έχουν διαµορφωµένες εθνικές 

αντιλήψεις και προκαταλήψεις, επικεντρώνουν την προσοχή τους σε φυσικές ιδιότητες, στην 

ενδυµασία, στη γλώσσα, σε έθιµα και σε χαρακτηριστικές κοινωνικές συνήθειες. Από το δέκατο 

περίπου έτος της ηλικίας παρουσιάζουν µια σηµαντική µετατόπιση προς κριτήρια που δεν είναι 

εύκολα ορατά, όπως σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (έξυπνος, κουτός, ύπουλος, µοχθηρός, 

τεµπέλης, αγνώµων κ.λπ.) και σε διαφορές ιδεολογικού/αξιακού χαρακτήρα (θρησκεία, κοινωνική 

θέση, συµβολή στην ανάπτυξη της οικονοµίας ή των επιστηµών και των τεχνών, συµµετοχή στη 

δηµιουργία ή στην επίλυση κοινών προβληµάτων κ.λπ.). 

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις δεν είναι τυχαίες αλλά, αντίθετα, επηρεάζονται από το 

περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά µεγαλώνουν. Έτσι, σε γειτονιές όπου κατοικούν πολλές 

διαφορετικές οµάδες τα παιδιά έχουν ιδιαίτερα αναπτυγµένη την ικανότητα να καταγράφουν και να 

κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους µε βάση εθνικά και φυλετικά γνωρίσµατα (οι στάσεις τους 

απέναντι σε αυτά είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων). 

Οι αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές παιδιών από µεσοαστικά και ανώτερα αστικά 

στρώµατα είναι λιγότερες και λιγότερο έντονες απέναντι σε άτοµα από κοινωνικές κατηγορίες µε 

«φυλετικά» γνωρίσµατα, ενώ είναι περισσότερες και περισσότερο έντονες απέναντι σε άτοµα από 

κοινωνικές κατηγορίες µε ταξικά γνωρίσµατα (εργατική τάξη, φτωχοί κ.λπ.). 

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν προφανή σηµασία, όταν προσπαθούµε να κατανοήσουµε τις 

διαφορές που διαπιστώνονται στις αντιλήψεις και προκαταλήψεις, στις στάσεις και συµπεριφορές 

παιδιών από σχολεία διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και παιδιών από διαφορετικά κοινωνικά 

στρώµατα απέναντι σε παιδιά διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών. Η σχέση δεν είναι απλή, αφού 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί συνδυασµοί, και οι σχέσεις διαµορφώνονται διαφορετικά από τη µία 

περίπτωση στην άλλη (Τσιάκαλος, 2000). 

 



 Στη συµπεριφορά των ενηλίκων οφείλεται η πρώτη αρνητική καταγραφή των διαφορών στο 

νου των παιδιών. Τις περισσότερες φορές αυτό δε συµβαίνει από πρόθεση των ενηλίκων - αλλά ούτε 

και τυχαία. Υπάρχουν, προφανώς, ενήλικοι που µεταφέρουν ηθεληµένα στα παιδιά τους τις 

προκαταλήψεις τους, επειδή θεωρούν ότι αυτές αποτελούν αντικειµενική γνώση και µάλιστα 

χρήσιµη. Σηµαντικό όµως είναι το γεγονός ότι και οι ενήλικοι συµβάλλουν, ακούσια, µε τη 

συµπεριφορά τους στη δηµιουργία προκαταλήψεων. Αυτό οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζουν τις διαφορές άλλων ανθρώπων όταν τα παιδιά είναι παρόντα. Έτσι, όταν τα παιδιά 

διαπιστώνουν διαφορές και τις επισηµαίνουν στους ενηλίκους, οι τελευταίοι αντιδρούν µε έναν από 

τους παρακάτω δύο τρόπους: είτε προσποιούνται ότι δεν προσέχουν ή ότι δε δίνουν σηµασία στις 

διαφορές και ελπίζουν ότι το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά είτε συνδέουν την επισήµανση των 

διαφορών µε την παρατήρηση ότι οι διαφορές αυτές δεν επιτρέπεται να αξιολογηθούν και, κυρίως, 

σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για να θεµελιώσουν διακρίσεις. 

Και στις δύο περιπτώσεις όµως τα παιδιά προχωρούν, συνήθως ασυνείδητα, σε αξιολόγηση 

των διαφορών. Αυτό το κάνουν µε το µοναδικό τρόπο που έχουν στη διάθεσή τους: τη µεταφορά 

εµπειριών από άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση ερµηνεύουν τη συµπεριφορά 

των ενηλίκων βάσει της εµπειρίας ότι µόνο ιδιαιτερότητες που αξιολογούνται αρνητικά δεν 

επιτρέπεται να αναφέρονται και να συζητιούνται δηµοσίως. Κάτι το οποίο µαθαίνουν επιτακτικά 

στο πλαίσιο της αγωγής τους για απόκτηση ευγενικής και διακριτικής συµπεριφοράς απέναντι στους 

συνανθρώπους. 

«Συνεπώς, όταν οι ενήλικοι προσποιούνται ότι δε βλέπουν µια «χτυπητή» διαφορά, δεν την 

ερµηνεύουν και δεν την αξιολογούν, τότε τα παιδιά συµπεραίνουν ότι το συγκεκριµένο διαφορετικό 

γνώρισµα εµπίπτει στην κατηγορία των αρνητικών ιδιαιτεροτήτων. Παρεµπιπτόντως, πρέπει να 

υπογραµµιστεί ότι η αξιολόγηση γνωρισµάτων αποτελεί αυτονόητο µέρος της κοινωνικοποίησης 

των παιδιών, καθώς τα πάντα στην αγωγή ενός παιδιού αναδεικνύονται µέσα από τη 

λειτουργικότητα που, πράγµατι ή δήθεν, έχουν. Ως εκ τούτου, η διαφορά που αντιµετωπίζεται µε 

αυτό τον τρόπο από τους ενηλίκους καταγράφεται και αποθηκεύεται στο νου του παιδιού ως κάτι 

αρνητικό ή υπoδεέστερo» (Τσιάκαλος, 2000: 157-158). 

 

6.5.2  Προκαταλήψεις ως Προϊόν Κοινωνικών ∆ιακρίσεων 

«Συνηθίσαµε να θεωρούµε ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις οδηγούν στις κοινωνικές 

διακρίσεις και στο ρατσισµό. Αυτή η θεώρηση είναι σωστή. Πράγµατι υπάρχει µια σχέση αιτίου και 

αποτελέσµατος, όπου αίτιο είναι οι προκαταλήψεις και αποτέλεσµα οι κοινωνικές διακρίσεις. 

∆ιαφεύγει όµως της προσοχής µας ότι µάλλον συχνότερα συµβαίνει και το αντίθετο: οι κοινωνικές 

διακρίσεις γεννούν ή, τουλάχιστον, αναπαράγουν και επαναθεµελιώνουν τις κοινωνικές 

προκαταλήψεις. Ας δούµε αυτές τις δύο εκφάνσεις της σχέσης µεταξύ κοινωνικών προκαταλήψεων 

και κοινωνικών διακρίσεων. Η πρώτη µορφή σχέσης εκφράζεται µε τον τύπο: Κοινωνικές 

 



προκαταλήψεις οδηγούν σε κοινωνικές διακρίσεις Η δεύτερη µορφή σχέσης εκφράζεται µε τον 

τύπο: Κοινωνικές διακρίσεις οδηγούν σε κοινωνικές προκαταλήψεις» (Τσιάκαλος, 2000:161). 

Φυσικά οι κοινωνικές διακρίσεις, οι οποίες λειτουργούν ως αίτιο για τη δηµιουργία 

κοινωνικών προκαταλήψεων, µπορεί να είναι αποτέλεσµα προκαταλήψεων προηγούµενων εποχών . 

Επίσης, µπορεί να είναι αποτέλεσµα: ιστορικών γεγονότων και πράξεων .Η δεύτερη µορφή 

δηµιουργίας προκαταλήψεων, κοινωνικές διακρίσεις, οι οποίες γίνονται ορατές από τη χαµηλή θέση 

της συγκεκριµένης οµάδας στην κοινωνική ιεραρχία, οδηγούν σε κοινωνικές προκαταλήψεις. 

Αυτή η µορφή δηµιουργίας προκαταλήψεων συναντιέται πολύ συχνά σε άτοµα που έχουν 

τόσες γνώσεις και τέτοια βιώµατα, ώστε να µην αποδέχονται εύκολα τις ρητά διατυπωµένες 

προκαταλήψεις των άλλων σε βάρος κάποιων κατηγοριών ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, όµως, 

έχουν ενστερνιστεί την αντίληψη ότι οι άνθρωποι κατέχουν συγκεκριµένες επαγγελµατικές και 

κοινωνικές θέσεις λόγω αντίστοιχων ικανοτήτων και ιδιοτήτων. Αυτό συµβαίνει διότι στηρίζεται σε 

µια υπόθεση που δεν ισχύει: στην υπόθεση ότι η κοινωνική θέση των ανθρώπων µιας συγκεκριµένης 

κατηγορίας είναι αποτέλεσµα των ικανοτήτων τους και όχι αποτέλεσµα διακρίσεων, τις οποίες 

υφίστανται επειδή ανήκουν στη συγκεκριµένη κοινωνική κατηγορία. 

«Το λάθος αυτό οδηγεί στη δηµιουργία προκαταλήψεων. Αυτές, κατόπιν, χρησιµοποιούνται 

για την αναπαραγωγή των διακρίσεων κ.ο.κ. Από αυτό το φαύλο κύκλο οι άνθρωποι µπορούν να 

ξεφύγουν µόνο όταν αντιληφθούν ότι στην κοινωνία υπάρχει ρατσισµός. ∆ηλαδή όταν αντιληφθούν 

ότι υπάρχει ένα πλέγµα αντιλήψεων. στάσεων, συµπεριφορών και/ή θεσµοθετηµένων µέτρων που 

εξαναγκάζει ορισµένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση , κι αυτό µόνο και µόνο επειδή ανήκουν 

σε µια διακριτή κατηγορία ανθρώπων» (Τσιάκαλος, 2000: 164). 

  

 6.6. Κοινωνικός αποκλεισµός και προσφυγές 

Η ένταξη των προσφυγών σε ένα κοινωνικό πλαίσιο διαφορετικό από αυτό από όπου 

προέρχονται, δηµιουργεί από τη µια πλευρά ζητήµατα προσαρµογής σε νέα πολιτισµικά δεδοµένα 

και από την άλλη πλευρά θέτει το ζήτηµα της διατήρησης της δικής τους πολιτισµικής ταυτότητας 

και κληρονοµιάς . Και στις δύο περιπτώσεις, ο σεβασµός του διαφορετικού και η ανοχή πρέπει να 

τίθενται στη βάση της αµοιβαιότητας. ∆εσµοί αλληλεγγύης µεταξύ διαφορετικών τρόπων ζωής 

γίνονται στοιχεία αποδοχής, συνύπαρξης, υποστήριξης και αναγνώρισης. Όσο εύκολο είναι να 

καλλιεργηθούν αισθήµατα εχθρότητας, ξενοφοβίας και φυλετισµού από την κοινωνία υποδοχής, 

τόσο πιο εµφανή γίνεται η ανάγκη να αναδειχτεί η αγωνία των ανθρώπων που ζητούν µια νέα 

ευκαιρία σε µια νέα πατρίδα και ζουν µε το όνειρο µιας καλύτερης ζωής. 

Αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην κοινωνία υποδοχής που, για να λυθούν, χρειάζεται καλή 

πίστη, κατανόηση, ευαισθησία και ταύτιση και όχι προκαταλήψεις, απόρριψη, πανικός και υστερία, 

απαιτεί επίπονες προσπάθειες, πρωτοβουλίες, δηµιουργία, παρέµβαση, πληροφόρηση και 

γενικότερα γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας µε την «νέα πατρίδα» και τους ανθρώπους της.  

Αναζητώντας τη σηµασία ενός αφηρηµένου όρου αυτού του κοινωνικού αποκλεισµού, δεν πρέπει 

 



να ξεχνούµε ότι αυτός αναφέρεται σε πραγµατικούς ανθρώπους και ότι η περιγραφή της ζωής αυτών 

των ανθρώπων είναι αυτή που δίνει νόηµα στις έννοιες. 

Κοινωνικός αποκλεισµός είναι η παρεµπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων 

αγαθών, όπως είναι π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, της 

συµµετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι κλπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην 

οικονοµική ανέχεια και φτώχειας Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισµός» χαρακτηρίζει, δηλαδή, τόσο 

µία κατάσταση όσο και µία διαδικασία.  

Η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής στον τοµέα της καταπολέµησης του κοινωνικού 

αποκλεισµού  δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα µέτρα και τις τεχνικές που θα επιλεγούν, ούτε 

µόνο από το ύψος των οικονοµικών πόρων. (άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες σωστά µέτρα οδήγησαν σε αποτελέσµατα αντίθετα από τις επιδιώξεις). Πιο σηµαντική από 

την ανάπτυξη εξειδικευµένων µέτρων οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής είναι η 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η πολιτική αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού, για να 

είναι αποτελεσµατική, πρέπει να κατανοηθεί ως µέρος ενός γενικότερου πολιτικού 

προσανατολισµού µε βάση πάντα  βασικές ανθρώπινες αξίες. Ο κοινωνικός αποκλεισµός ως 

φαινόµενο αποτελεί κίνδυνο για το σύνολο των πολιτισµένων κοινωνιών, επειδή ο εθισµός σ' αυτόν 

υποσκάπτει βασικές αξίες τους και ενέχει το σπέρµα ενός κατακερµατισµού της κοινωνίας, που 

οδηγεί στη βαρβαρότητα. Η ενδυνάµωση των νεορατσιστικών και των ακροδεξιών ρευµάτων δείχνει 

ποια µπορεί να είναι η πορεία της ανθρωπότητας, εάν δεν υλοποιηθεί µια ολοκληρωµένη πολιτική 

στον τοµέα αυτό. 

 Συνεπώς, εάν κάτι έλειπε και λείπει στην πολιτική για την αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού, αυτό δεν είναι η γνώση σχετικά µε τα κατάλληλα µέτρα Είναι η έλλειψη συνείδησης 

των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στη συνείδηση αυτού του γεγονότος, τότε η πολιτική για την 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού δεν θα ήταν µη πραγµατικό φαινόµενο, αλλά θα 

αποτελούσε αυτονόητο συστατικό στοιχείο της πολιτικής σε κάθε τοµέα. 

Το µέσο που συµβάλλει περισσότερο στην δηµιουργία προκαταλήψεων, στερεοτύπων και ως 

αποτέλεσµα στον κοινωνικό αποκλεισµό µιας συγκεκριµένης οµάδας είναι τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας, τα οποία επηρεάζουν τις ανθρώπινες µάζες σε πολύ µεγάλο βαθµό. Η 

εικόνα σήµερα παίζει µεγάλο ρολό στην συνείδηση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ανθρώπων µε 

χαµηλό µορφωτικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Με τον βοµβαρδισµό πληροφοριών τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης οδηγούν µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων σε πράξεις βίας και 

εγκληµατικότητας απέναντι σε ανθρώπους που είτε έχουν έρθει στην χώρα µας µε στόχο την 

καλυτέρευση της ζωής τους είτε γιατί κινδυνεύουν από τις συνθήκες στην χώρα καταγωγής τους. 

Εκτός όµως από αυτό τον ρολό τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης θα µπορούσαν να συµβάλουν θετικά 

στην δηµιουργία σχέσεων αλληλεγγύης µεταξύ ντόπιων και ξένων. Θα µπορούσαν να γίνουν οι 

αρωγοί µιας προσπάθειας συµφιλίωσης µεταξύ των δυο οµάδων ώστε να βοηθήσουν στην 

 



καλυτέρευση της ζωής των προσφύγων και των µεταναστών  καθώς και στην έξοδό τους από το 

περιθώριο και την κοινωνική τους άνοδο. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 
Παγκόσµια επικοινωνία - πολιτιστικές ταυτότητες - πρόσφυγες και Μ.Μ.Ε. 

 

7.1. Η διεθνοποίηση της επικοινωνίας. Η σύγχρονη πραγµατικότητα 

«Η επικοινωνία είναι έκφραση και ανταλλαγή. ∆εν είναι µια γραµµική διαδικασία 

µετάδοσης πληροφοριών, αλλά µια δηµιουργική διεργασία η οποία συντελείται µε την ανταλλαγή 

µηνυµάτων και την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες. Η διεργασία αυτή επιτρέπει τον 

αµοιβαίο εµπλουτισµό και βρίσκεται στην βάση της πολιτιστικής δυναµικής» (Βρύζας, 1997: 11). 

Ο άνθρωπος από την φύση του είναι ον κοινωνικό και αισθάνεται διαρκώς την ανάγκη να 

συνυπάρχει µε άλλα άτοµα, να συνδιαλέγεται και να αλληλεπιδρά, χωρίς να σταµατά να 

προσλαµβάνει πληροφορίες και ερεθίσµατα από τα διάφορα περιβάλλοντά του. Ο ίδιος γίνεται 

ποµπός και δέκτης µηνυµάτων, µέσα από τα οποία καθίσταται δυνατή η επικοινωνία του µε το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, το οποίο βρίσκεται σε µια αέναη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης. 

Εξάλλου η ανταλλαγή µηνυµάτων είναι αυτή που συµβάλλει στην ύπαρξη και την πρόοδο των 

κοινωνιών και των πολιτισµών. Από την άλλη οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου µεταβάλλονται µε 

αλµατώδεις ρυθµούς και σ’ αυτό συντείνει και η λεγόµενη «τεχνολογική επανάσταση». Επόµενο 

είναι, λοιπόν και η επικοινωνία να βρίσκεται στην δίνη αυτής της κατάστασης επηρεάζοντας κάθε 

είδους ανθρώπινη δραστηριότητα (κοινωνική, πολιτική, οικονοµική, πολιτιστική) σε όλα τα επίπεδα 

(τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή) (Βρύζας, 1997). 

Οι τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα , θα λέγαµε, ότι αποτέλεσαν ορόσηµο στην 

εµφάνιση της λεγόµενης «έκρηξης των επικοινωνιών». Παραπάνω κάναµε λόγο για τους ταχύτατους 

ρυθµούς εξέλιξης των κοινωνιών, ειδικά από πλευράς τεχνολογίας. Στους ρυθµούς αυτούς κινήθηκε 

και η επικοινωνία, η οποία εξαπλώθηκε σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Η πληροφορία πλέον 

χάρη στα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας µεταδίδεται παντού και ανά πάσα στιγµή, 

αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα κράτη. Κάθε χώρα και κάθε 

οµάδα έχει δηµιουργήσει µια σχέση αλληλεξάρτησης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποκοπή 

της µίας από την άλλη. Όλοι οι λαοί γίνονται κοινωνοί µιας παγκόσµιας πραγµατικότητας. Η 

καθηµερινότητα κάθε λαού αποτελεί πια σηµείο αναφοράς για τους άλλους λαούς (Βρύζας, 1997). 

Αναπόφευκτά η επικοινωνία και ταυτόχρονα η οικονοµία µπαίνουν στην τροχιά της 

διεθνοποίησης. Στο σύστηµα της αγοράς ο δηµόσιος τοµέας συρρικνώνεται σηµαντικά, καθώς το 

ιδιωτικό στοιχείο εισχωρεί και επεκτείνει τις δραστηριότητες του στα επίπεδα της αγοραστικής 

δύναµης. Παράλληλα η επικοινωνία αναδιαµορφώνεται υπό το πρίσµα των διεθνών ανακατατάξεων 

και διαφοροποιήσεων µέσα από νέες τακτικές. Ακόµα και τι ίδιο το κράτος-έθνος δεν είναι σε θέση 

να χειριστεί το υπάρχον επικοινωνιακό σύστηµα, αφού ο ρόλος του σε ζητήµατα επικοινωνιακά δεν 

είναι πλέον καθοριστικός. Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική εξαρτάται πια από διεθνείς 

οικονοµικούς αλλά και τεχνολογικούς παράγοντες. Τα όρια παραγωγής και διανοµής των προϊόντων 

 



κάθε χώρας δεν περιορίζονται εντός αυτής αλλά αποκτούν διαστάσεις υπερεθνικές και κατ’ αυτόν 

τον τρόπο µπορούν να υπολογίζονται. Σε ανάλογη βάση αξιολογούνται και τα αναδυόµενα 

προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών, που και αυτά µε τη σειρά τους, ανάγονται στην κλίµακα ενός 

διεθνούς σχεδιασµού αντιµετώπισης (Βρύζας, 1997). 

 Η διεθνοποίηση βέβαια της επικοινωνίας εµφανίζεται ως η αιτία αλλά και το αποτέλεσµα 

της αυξανόµενης διεθνοποίησης και των ανταλλαγών. Μια επικοινωνία άµεσα εξαρτώµενη από τις 

νέες κυρίαρχες τάσεις, που επικρατούν και δεν είναι άλλες από την παγκοσµιοποίηση, την 

εµπορευµατοποίηση και τη συγκεντροποίηση. Τάσεις που άλλωστε επηρεάζουν εµφανώς τα Μ.Μ.Ε, 

τα οποία προσάρµοσαν το περιεχόµενο της παροχής των πληροφοριών τους σε ένα κοινό 

παγκοσµίου εµβέλειας, καθώς και όλα τα είδη αγορών επικοινωνίας (δίκτυα, προγράµµατα, 

τεχνολογικός εξοπλισµός), που έχουν λάβει µορφή ενιαία και αδιάσπαστη (Βρύζας, 1997). 

Είναι, εποµένως, αδιαµφισβήτητη η επικράτηση µιας οικουµενικής επικοινωνίας ανάµεσα 

σε άτοµα, οµάδες, κοινότητες, πολιτισµούς. ∆εν υπάρχει λαός που να µην βιώνει την 

καθηµερινότητα και τα προβλήµατα µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπος ένας άλλος λαός, µια άλλη 

χώρα κάθε στιγµή, σε οποιοδήποτε σηµείο της γης. Αυτού του είδους η παγκόσµια και ταυτόχρονη 

ενηµέρωση ωθεί τους πάντες να δουν µε περισσότερη ευαισθησία θέµατα που απασχολούν τα 

διάφορα σύνολα όχι µόνο σε στενά εθνοκεντρικά πλαίσια αλλά και σε ευρύτερα, σε διεθνή επίπεδα. 

Αναπτύσσονται δεσµοί πιο συνεκτικοί ανάµεσα στα έθνη και δηµιουργούνται πιο πρόσφορες 

προϋποθέσεις για την εκδήλωση στάσεων αλληλοαποδοχής, κατανόησης, αµοιβαίας αναγνώρισης, 

συνεργασίας, σεβασµού, όπως και της συνείδησης ότι όλοι ανήκουν σε µια πανανθρώπινη 

κοινότητα. Οι διαφορετικοί πολιτισµοί έρχονται πιο κοντά σε µια προσπάθεια «πολιτισµικής 

όσµωσης» (Βρύζας, 1997). 

Απόρροια, όµως, αυτής της διεθνοποίησης είναι τα φαινόµενα ανισορροπίας που 

παρουσιάζονται ανάµεσα στις χώρες αλλά και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας ξεχωριστά. Παραπάνω 

έγινε αναφορά για το πώς λειτουργεί και σε τι επίπεδα επιδρά η διεθνοποίηση της επικοινωνίας, 

όπου περιγράφηκε και αποδείχθηκε η θετική όψη των επιδράσεων της. Παρ’ όλα αυτά οι λαοί 

κινούµενοι µέσα στα πλαίσια του ανταγωνισµού, των διενέξεων, των αντικρουόµενων συµφερόντων 

και ορισµένες φορές της µη διάθεσης για κατανόηση, στοιχεία που εµµέσως υποδεικνύει η 

παγκόσµια αγορά, οδηγούνται στην µη ανάδειξη υγιών µέσων συνύπαρξης. Το αίσθηµα της απειλής 

για αφανισµό των πολιτιστικών ταυτοτήτων εντείνει σε µεγαλύτερο ακόµα βαθµό τον εθνικισµό, τον 

θρησκευτικό φανατισµό, την ξενοφοβία, τον ρατσισµό µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται και η 

σταθεροποίηση ακόµα της παγκόσµιας ειρήνης.   Στην ουσία µονάχα η ενσυναίσθηση της 

ποικιλοµορφίας των πολιτισµών θα µπορέσει να διευρύνει τους ορίζοντες κάθε κοινωνίας για µια 

ανεκτική αντιµετώπιση του διαφορετικού και ίσως του ιδιαίτερου, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν οι 

αξίες του αµοιβαίου σεβασµού και της ισοτιµίας ανάµεσα στους λαούς. Η εµµονή σε µια 

«αφηρηµένη και στείρα οικουµενικότητα» δεν θα επιφέρει τίποτε άλλο παρά την αναπαραγωγή και 

επιδείνωση των υπαρχόντων προβληµάτων  (Βρύζας, 1997). 

 



7.2. Πολιτιστικές ταυτότητες 

7.2.1. Η έννοια της ταυτότητας 

Μέσα σε όλο το φάσµα της παγκοσµιοποίησης και των πολυπολιτισµικών γνωρισµάτων, 

που αποκτούν ολοένα και περισσότερες κοινωνίες, οι έννοιες «της ταυτότητας», της 

«αυθεντικότητας» και της «διαφορετικότητας» τείνουν να βρίσκονται στο προσκήνιο των 

συζητήσεων λόγω των πολιτισµικών και εθνικών θεµάτων που προκύπτουν. Μπορεί τα τεχνολογικά 

επιτεύγµατα και η διεθνοποίηση των επικοινωνιών και των ανταλλαγών να ενισχύουν τα φαινόµενα 

της οµογενοποίησης ανάµεσα στα έθνη, όµως, η συνειδητοποίηση της µοναδικότητας και της 

ιδιαιτερότητας ενυπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής (Βρύζας, 1997). 

«Η έννοια της ταυτότητας είναι δύσκολο να οριστεί. Η ταυτότητα είναι µια λέξη µε δύο 

διαφορετικές σηµασίες ταυτόχρονα. Από τη µια µεριά, σηµαίνει την απόλυτη οµοιότητα ή ισότητα 

ανάµεσα σε άτοµα, οµάδες, απόψεις, πράγµατα ή σύµβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα µε το άλλο 

αντίστοιχα. Από την άλλη µεριά, αντίθετα, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι ορισµοί των 

ταυτοτήτων ανήκουν σε αυτούς που οριοθετούν, διαµορφώνουν και εξουσιάζουν» (Βρύζας, 1997: 

15). 

Η ταυτότητα ως έννοια περιλαµβάνει πολλαπλές διαστάσεις και εκεί έγκειται και το βασικό 

πρόβληµα στην ανάλυσή της. Ως είδη ταυτοτήτων µπορούµε να αναγνωρίσουµε τρία, την 

προσωπική ταυτότητα, την κοινωνική και την εθνική όπου η τελευταία ουσιαστικά εµπερικλείεται 

στην κοινωνική ως προέκτασή της. Η έννοια της προσωπικής ή ατοµικής ταυτότητας αποδεικνύει 

την µοναδικότητα του ατόµου ως ύπαρξης στο πέρασµα της ιστορικής του διαδροµής, ενώ η 

κοινωνική ή συλλογική ταυτότητα δεν εστιάζει µεµονωµένα στα άτοµα αλλά αναφέρεται σε 

συλλογικότητες µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται το άτοµο, αποκτά κοινωνικούς ρόλους και 

ιδιότητες αλλά και εξελίσσεται µε βάση συλλογικούς κανόνες, πολιτισµικά σύµβολα και αξίες. Στην 

τελευταία συγκαταλέγεται και η εθνική ή πολιτισµική, απλά σε αυτήν η έννοια της συλλογικότητας 

ανάγεται σε ένα ευρύτερο επίπεδο και είναι το εθνικό (Goffman, 1976 στο Γκότοβος, 2001). 

Σύµφωνα µε τον Strauss αυτές οι µορφές ταυτοτήτων δεν λειτουργούν αποσπώµενες η µία από την 

άλλη, αλλά είναι αλληλένδετες και αλληλοσυµπληρούµενες (Strauss, 1969 στο Γκότοβος, 2001). 

Πρέπει, επίσης, να γίνει κατανοητό, ότι η ταυτότητα µε όλες τις µορφές διαµορφώνεται µέσα από 

ένα πλαίσιο σχέσεων µε τους άλλους, οι οποίοι όµως ανήκουν στην σφαίρα της διαφορετικότητας 

(Βρύζας, 1997). 

«Η επιδίωξη όµως της ιδιαιτερότητας είναι µια κατάσταση διαφοροποίησης που ενέχει το 

στοιχείο της αντιπαράθεσης. ∆ιαφορετικές κοινωνίες, όπως και διαφορετικές οµάδες, κατηγορίες ή 

τάξεις, θέτουν στόχους οι οποίοι για να επιτευχθούν απαιτούν, πέρα από την άσκηση πολιτικής, 

συµβολική υποστήριξη από τα µέλη. Τα µέλη πρέπει να αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως 

τέτοια και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα να παράσχουν την υποστήριξή τους. Αυτήν ακριβώς 

τη διαρκή ετοιµότητα παράγουν τα συµβολικά στοιχεία που συνιστούν το σύνολο που ορίζουµε ως 

 



συλλογική ταυτότητα και αποτελούν το κατ’ εξοχήν µέσο γεφύρωσης του ατοµικού µε το 

συλλογικό» (Μικράκης, 1998: 729). 

  

7.2.2. Ταυτότητα και κουλτούρα 

Η συλλογική ή αλλιώς κοινωνική ταυτότητα και η κουλτούρα είναι έννοιες συνυφασµένες. 

Η κουλτούρα αποτελεί µια σηµαντική πηγή µοντέλων συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τα οποία 

οικοδοµούνται οι σχέσεις µεταξύ των ατόµων που ανήκουν στην ίδια οµάδα αλλά και οι σχέσεις των 

ατόµων ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες. Προτού, όµως, ασχοληθούµε εκτενέστερα µε τη σχέση 

κουλτούρας και ταυτότητας, χρειάζεται να γίνει διευκρίνιση των όρων κουλτούρας και πολιτισµού, 

καθώς συχνά ταυτίζονται, ενώ στην πραγµατικότητα αφορούν έννοιες µε περιεχόµενο διαφορετικό. 

Σαν όρος η κουλτούρα αναπτύχθηκε κατά τον 12ο αιώνα και ιστορικά ως έννοια ισοδυναµεί µε την 

καλλιέργεια του πνεύµατος. Από την άλλη ο πολιτισµός αναφέρεται στην υλική υπόσταση των 

πραγµάτων και στην εξέλιξη που αυτά σηµειώνουν, όπως επίσης και στην «οικουµενικότητα των 

δυτικών αξιών». Εκτός αυτού ο πολιτισµός αποτελεί σηµείο αναφοράς, κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα των κοινωνικών-δοµών συστηµάτων και εναρµονίζεται σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης µιας 

κοινωνίας, τουλάχιστον από άποψη οργάνωσης και τεχνικών. Θα λέγαµε ότι ο πολιτισµός 

διακρίνεται από την κουλτούρα, καθώς λόγω του µεγέθους που αυτός αποκτά εµπεριέχει και 

στοιχεία που συνθέτουν την ίδια την κουλτούρα (Βρύζας, 1997).  

Βέβαια η εννοιολογική σηµασία της κουλτούρας, που συνήθως είναι συγκεχυµένη και εν 

µέρει ασαφής, πλέον αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής και αντίληψης και δεν εµµένει 

µονάχα στην πρόοδο των επιστηµών, των τεχνών και των γραµµάτων ή σε κανονιστικές αξίες και 

θεσµούς, απόδοση που µέχρι τώρα ίσως αποτελούσε έναν µονόπλευρο προσανατολισµό (Βρύζας, 

1997). «Η κουλτούρα συνιστά µια συνολική κοινωνική διαδικασία που παράγει τρόπους ζωής» 

(Βρύζας, 1997: 174). 

Προηγουµένως κάναµε λόγο για τα πολιτιστικά µοντέλα που εκπηγάζουν από την 

κουλτούρα και τα οποία συντελούν στη διαµόρφωση ενός πλέγµατος κανόνων, αξιών και συµβόλων 

που κατ’ επέκταση επιδρούν στη διαµόρφωση της κοινωνικής συµπεριφοράς των ατόµων. Κάθε 

πολιτιστικό µοντέλο εκφράζει συγκεκριµένους τρόπους σκέψεων και δράσεων που µια κοινωνία 

κληροδοτεί στα άτοµά της. Το κάθε άτοµο, όµως, στην πορεία της ζωής του ανάλογα µε τα 

ερεθίσµατα που έχει λάβει και τις εµπειρίες που έχει αποκοµίσει, είναι σε θέση να 

επαναπροσδιορίσει τα πράγµατα και να αλλάξει το µοντέλο που ακολουθεί µε σκοπό να 

ανταπεξέλθει στις νέες καταστάσεις και στα νέα προβλήµατα. Αυτό είναι εύλογο να συµβαίνει, 

αφού τα πολιτιστικά µοντέλα δεν περιορίζονται αλλά ανάλογα µε τις ανάγκες µιας κοινωνίας 

αναδιαµορφώνονται  (Βρύζας, 1997). 

Η κουλτούρα ή η ταυτότητα είναι κυρίως µια σχέση και µάλιστα δυναµική και όχι ουσία. 

Οποιαδήποτε κουλτούρα διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα και ιδιόµορφα χαρακτηριστικά, πάνω στα 

οποία βασίζεται ένα συµπαγές πολιτιστικό σχήµα, που τα ίδια τα άτοµα αναλαµβάνουν να το 

 



προσαρµόσουν στα δεδοµένα της κοινωνίας τους. Καµία ωστόσο κουλτούρα δεν λειτουργεί µονάχα 

µέσα στα δικά της στενά πλαίσια, αποκοµµένη και ανεπηρέαστη από τις άλλες, αλλά όλες µαζί 

βρίσκονται σε µια διαρκή σχέση αµοιβαίας επίδρασης. Έτσι τα πολιτισµικά γνωρίσµατα µιας 

κουλτούρας στοιχειοθετούν το εσωτερικό της πεδίο και ταυτόχρονα διοχετεύονται και στο 

ευρύτερο, το διαπολιτισµικό. Επιπλέον η κουλτούρα, που φέρει την ιδιότητα της συλλογικής 

ταυτότητας, βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της πολιτικής εξουσίας για την κατάκτηση της 

αναγνωρισιµότητάς της και ποτέ δεν παύει να επανεξετάζεται. Ούτως ή άλλως κάθε ταυτότητα στην 

ουσία δοµείται από την όλη δυναµική των σχέσεων που αναπτύσσει µε τις άλλες ταυτότητες 

(Βρύζας, 1997). 

 Οι τοπικές κουλτούρες αντικειµενικά προκύπτουν από την όσµωση ποικίλων και 

διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων, γεγονός που συνεπάγεται την εµφάνιση της λεγόµενης 

πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Στηριζόµενοι µόνο σε αυτή την ποικιλοµορφία οι λαοί µπορούν να 

εξελιχθούν και να αντιληφθούν το πραγµατικό νόηµα της ύπαρξής τους σε αντίθεση µε την 

οµοιοµορφία που κάθε άλλο παρά πρόοδο επιφέρει. Αν µια κουλτούρα εξάλλου είναι αληθινή 

µάχεται για την υπεράσπιση και διατήρηση των χαρακτηριστικών της δικής της πολιτιστικής 

ταυτότητας, όµως αντικρούει οποιαδήποτε τάση εθνοκεντρισµού και προσδοκά την ανάδειξη και 

αποδοχή των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων όλων των ανθρώπινων κοινωνιών (Βρύζας, 1997). 

  

7.2.3. Ταυτότητα και ετερότητα 

            «Κάθε κοινωνία για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, επεξεργάζεται την κουλτούρα της. 

Οικοδοµεί ένα πολιτιστικό, ένα συµβολικό και ένα φαντασιακό σύστηµα, που και τα τρία µαζί 

συνιστούν αυτό που ονοµάζουµε κουλτούρα της κοινωνίας. Ένα πολιτιστικό σύστηµα, δηλαδή, µια 

δοµή από αξίες και νόρµες, έναν τρόπο σκέψης και συνάµα ζωής, µια κοσµοαντίληψη που 

προσανατολίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων και των οµάδων τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 

άλλους» (Βρύζας, 1997: 180). 

Η ετερότητα µπορεί να αναλυθεί βασικά σε τρία επίπεδα: το ατοµικό, το οµαδικό και το δι-

οµαδικό. Και αν στον παραπάνω άξονα αντί για την οµάδα προσαρµόσουµε την έννοια του έθνους 

τότε αυτόµατα έχουµε τη µετατροπή των επιπέδων σε ατοµικό, εθνικό και οικουµενικό (Γκότοβος, 

2001). Όσον αφορά τώρα την κουλτούρα που κουβαλά ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οµάδα θα λέγαµε 

ότι αυτή λειτουργεί ως ένα επικοινωνιακό µέσο για την µεταξύ τους επαφή και συνεργασία. Παρόλα 

αυτά η ποικιλοµορφία που παρουσιάζεται στις κουλτούρες επιφέρει προβλήµατα στην έκβαση των 

ανθρωπίνων σχέσεων. ∆ιότι ο καθένας από την πλευρά του είναι υπέρµαχος των όσων πρεσβεύει η 

δική του κυρίως κουλτούρα, καθώς την αντιλαµβάνεται ως την ορθότερη και την πιο αυτονόητη, 

ενώ για τις υπόλοιπες κουλτούρες εκδηλώνει αµφιβολία γιατί ακριβώς τις βλέπει και τις 

αντιµετωπίζει διαφορετικά  (Βρύζας, 1997). 

Οι σύγχρονες κοινωνίες ρυθµίζουν τις σχέσεις τους σύµφωνα µε ένα άλλο πλαίσιο, 

εσωτερικό. Εκείνο, δηλαδή, που βρίσκεται εντός της κάθε µιας και το οποίο αναπτύσσεται ανάµεσα 

 



στον άνθρωπο και στα συστήµατα ελέγχου της, όπου πάνω τους η ίδια η κουλτούρα επιδρά 

σηµαντικά. Η εµµονή, όµως του ατόµου µόνο στα πολιτιστικά σχήµατα που χαρακτηρίζουν το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει και εξελίσσεται κάθε άλλο παρά ευεργετική είναι. Ουσιαστικά 

µια τέτοια τακτική το αποκόπτει από τα ευρύτερα πολιτισµικά περιβάλλοντα και το αφήνει έρµαιο 

στον δρόµο της αυτοαποµόνωσης, της στείρας κοσµοθεωρίας και ίσως της διαρκούς µαταίωσης 

(Βρύζας, 1997). 

Ο σεβασµός προς τις άλλες κουλτούρες και η εκδήλωση αποδοχής προς αυτές δεν είναι 

δείγµατα εσωτερικής αλλοτρίωσης, κρίσης ταυτότητας ή βεβιασµένης αντιµετώπισης της 

ετερότητας. Οι κοινωνίες ακολουθώντας τους παραπάνω τρόπους προσέγγισης επιτυγχάνουν την 

αποδέσµευση από οποιεσδήποτε φοβίες, αµφισβητήσεις και προκαταλήψεις. Θα ήταν άκρως 

εγωιστική η τάση για πίστη στην υπεροχή µιας µόνο κουλτούρας, ενός µόνο πολιτισµού. Πρέπει να 

παραδεχτούµε ότι η ύπαρξή µας συνδέεται άρρηκτα µε την ύπαρξη του Άλλου  (Γκότοβος, 2001). 

Αυτό το οποίο πρέπει και είναι χρήσιµο να τονίσουµε αφορά τα συστήµατα εκείνα που 

διαχειρίζονται τον τρόπο µε τον οποίο η ετερότητα απορροφάται σε µια κοινωνία. Σηµαντικότατο, 

λοιπόν, ρόλο στην  απορρόφηση της ετερότητας διαδραµατίζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα που 

διαθέτει µια κοινωνία, εφόσον αυτά δεν είναι δέσµια µιας εθνοκεντρικής και αφοµοιωτικής 

αντίληψης. Οι ίδιοι οι παιδαγωγοί οφείλουν να κάνουν αντιληπτό προς τις νεότερες γενιές ότι η 

οικουµένη αποτελεί ένα µωσαϊκό από διάφορα έθνη που φέρουν τις δικές τους πολιτιστικές 

ταυτότητες και των οποίων η αλληλεπίδραση και αλληλοαποδοχή είναι απαραίτητη, προκειµένου να 

προαχθούν οι σχέσεις τους στη βάση ενός πνεύµατος ενότητας, αλληλεγγύης αλλά και ανάδειξης 

της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας (Γκότοβος, 2001). 

  

7.3. Τα όρια επίδρασης των Μ.Μ.Ε. 

            Η επίδραση των Μ.Μ.Ε στον σύγχρονο κόσµο είναι αδιαµφισβήτητη και καθόλου δεν θα 

πρέπει να υποτιµάται ο τρόπος µε τον οποίο αυτά προσεγγίζουν το ευρύ κοινό, προκειµένου να 

διαµορφώσουν σε ένα µεγάλο ποσοστό τις όποιες στάσεις, αντιλήψεις αλλά και την κοινωνική 

συνείδηση και ειδικά στις µέρες µας, όπου ο κόσµος έχει αποκτήσει τις διαστάσεις ενός 

«παγκόσµιου χωριού» (Καρύδης, 1996). Για το ζήτηµα βέβαια της επίδρασης των Μέσων 

Ενηµέρωσης δεν µπορούµε να εστιάσουµε σε µία µόνο παράµετρο αλλά σε περισσότερες γιατί από 

τη φύση της είναι πολυπαραγοντική και επεκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα, όπως επίσης δύσκολη 

είναι και η εξακριβωµένη καταγραφή της, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδεικτικά 

στοιχεία (Βρύζας, 1997). 

Τα τεκταινόµενα, έτσι όπως τουλάχιστον διαδραµατίζονται τις τελευταίες δεκαετίες, 

διακρίνονται από έναν έκδηλο και ακατάπαυστο ανταγωνισµό µεταξύ των Μ.Μ.Ε και της εκάστοτε 

πολιτικής εξουσίας, που βρίσκεται στο προσκήνιο, µε δυσδιάκριτες τις µελλοντικές προεκτάσεις 

του. Από την άλλη η επικοινωνιακή και οικονοµική εξουσία φαίνεται να λαµβάνουν ρόλο 

πρωταγωνιστικό µε την πολιτική εξουσία να έρχεται σε δεύτερη θέση. Το γεγονός, όµως, αυτό δεν 

 



αποτρέπει την τελευταία να εµπλέκεται µε τα δικά της µέσα πίεσης, τα οποία λειτουργούν ως µέσα 

υλοποίησης των συµφερόντων της. Κατά κύριο λόγο θα λέγαµε ότι έχουµε να κάνουµε µε µια 

κατάσταση, όπου τα συµφέροντα είναι διαπλεκόµενα και καµιά µορφή εξουσίας δεν είναι άµοιρη 

ευθυνών. Γι’ αυτό και τα Μ.Μ.Ε, εφόσον δραστηριοποιούνται µέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι 

σαφώς αδύνατο να απέχουν από το συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτικό τοπίο (Βρύζας, 1997). 

Άραγε ποια θέση λαµβάνει η Κοινή Γνώµη απέναντι στις επιρροές των Μ.Μ.Ε; Η σχέση 

τους θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί αµφίδροµη διότι αναµφίβολα τα Μέσα αποστέλλουν µηνύµατα, 

τα οποία έχουν ως αποδέκτες το ευρύ Κοινό, όµως αντίστοιχα και το Κοινό εκπέµπει τα σήµατά του, 

που σίγουρα η πρώτη πλευρά δεν θα τα αψηφήσει, αφού πάντα κινείται µε γνώµονα αυτά. 

Αυτόµατα, λοιπόν, καταργείται κάθε είδους επιτηδευµένη προσπάθεια επιβολής απόψεων ή 

επιλογών, καθώς κάτι τέτοιο θα εξήγειρε κύµατα αντιδράσεων (Βρύζας, 1997). 

Τα Μ.Μ.Ε αλλά και ο Τύπος είθισται να πλάθουν µια εικονική πραγµατικότητα, η οποία δεν 

αντικατοπτρίζει την ισχύουσα, και καταβάλλουν έναν έµµεσο και αθέµιτο αγώνα 

αποπροσανατολισµού και παραπλάνησης της κρίσης, ώστε να προωθηθεί το γόητρο των κυρίαρχων 

τάξεων και να µην εισακούονται οι πιο απλοϊκές και αντικειµενικές φωνές. Επιπλέον η προβολή 

προκατασκευασµένων προτύπων δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εµφάνιση προκαταλήψεων, 

στερεοτύπων και φαινοµένων όπως εκείνων του ρατσισµού, της µισαλλοδοξίας, του 

εθνικισµού (Καρύδης, 1996). 

Το Κοινό, όµως, δεν παραµένει βουβός και άκριτος παρατηρητής  απέναντι σε όσα 

εκτυλίσσονται  γύρω και πέρα από αυτό. Αντιθέτως επιδιώκει να επεξεργάζεται και να φιλτράρει τα 

όσα ακούει, βλέπει, διαβάζει και αν χρειαστεί αντικρούει πρόσωπα και καταστάσεις. «Η άποψη που 

υποστηρίζει την παντοδυναµία των Μ.Μ.Ε υποτιµά την νοηµοσύνη, τη διορατικότητα, το κριτικό 

πνεύµα, τη διαίσθηση, τη φαντασία, την ευαισθησία, µε λίγα λόγια, τις επικοινωνιακές ικανότητες 

του Κοινού» (Βρύζας, 1997:165). Το Κοινό εξάλλου δεν είναι ένα και απαράλλαχτο αλλά 

περιλαµβάνει πολλές και ποικίλες κατηγορίες αποδεκτών. Τα Μ.Μ.Ε όσο και αν φαίνεται ότι 

υπερισχύουν έναντι των οποιωνδήποτε Κοινών, δεν στοχεύουν στην απροκάλυπτη µε αυτά ρήξη, 

αφού µέσα από αυτά επιβιώνουν και εξελίσσονται. Όπως άλλωστε τονίστηκε, έχουµε να κάνουµε µε 

µια σχέση που η κάθε πλευρά αφήνει το δικό της στίγµα στην άλλη (Βρύζας, 1997). 

Οι επιδράσεις που επιφέρουν τα Μ.Μ.Ε σίγουρα αγγίζουν άµεσα το Κοινό, όµως είναι 

εκτενέστερες και βαθύτερες προς τον πολιτισµό µιας κοινωνίας. Πολλές φορές οι απόψεις µας για 

τον κόσµο τοποθετούνται σε άλλη βάση και αναδιαµορφώνονται (θετικά ή αρνητικά) από το πιο 

ισχυρό µέσο, την τηλεόραση (Βρύζας, 1997). 

 
 

  

 
 

 



7.3.1. Η στάση των Μ.Μ.Ε. απέναντι στις οµάδες προσφύγων 

Η παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην σύγχρονη πραγµατικότητα είναι πλέον 

έντονα αισθητή σε σηµείο που κανείς δεν θα µπορούσε να την αγνοήσει. Τα Μ.Μ.Ε έχουν 

διεισδύσει σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ζωής των ανθρώπων και γενικότερα των κοινωνιών, γι’ 

αυτό και αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες διαµόρφωσης στάσεων, 

αντιλήψεων αλλά και ολόκληρων ιδεολογιών. Και παρόλο που η επιβολή απόψεων ή επιλογών 

φαίνεται ανέφικτη από την πλευρά τους, εντούτοις κατορθώνουν να διαχειρίζονται τις όποιες 

κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις µε τρόπους που τα ίδια γνωρίζουν και να διοχετεύουν µηνύµατα 

που δηµιουργούν το ανάλογο θετικό ή αρνητικό κλίµα για διάφορες οµάδες. Οµάδες δηλαδή που 

διαφοροποιούνται ή µειονεκτούν λόγω των εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών 

καταβολών τους έναντι των συνόλων που επικρατούν σε µια χώρα (Καρύδης, 1996). 

Μια τέτοια οµάδα είναι και αυτή των αλλοδαπών όλων των κατηγοριών, µέσα στους 

οποίους συγκαταλέγονται και οι πρόσφυγες. Εξαιτίας των αλλεπάλληλων πλανητικών 

ανακατατάξεων, των έκρυθµων καταστάσεων σε πολλές περιοχές της γης, των πολυάριθµων 

συγκρούσεων, των σφαγών, των γενοκτονιών, άλλων πολιτικών σκοπιµοτήτων και γενικότερα µιας 

ειρήνης που στηρίζεται σε σαθρά θεµέλια, είναι επόµενο να επικρατεί µια ευρύτερη σύγχυση 

σχετικά µε τις έννοιες των συγκεκριµένων οµάδων. Και τα Μ.Μ.Ε δεν απέχουν από αυτή τη 

σύγχυση, τα οποία µε τη σειρά τους τείνουν να ταυτίσουν και να οµοιογενοποιήσουν τα 

χαρακτηριστικά αυτών των οµάδων, δηλαδή προσφύγων, µεταναστών, λαθροµεταναστών, 

αιτούντων άσυλο. Ταύτιση που προέρχεται είτε από ανιδιοτελή αλλά είτε και από κερδοσκοπικά 

κίνητρα (Βουλέλης, 1997). 

Η παγκόσµια προσφυγιά ή τα µαζικά µεταναστευτικά ρεύµατα ή οι λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες υπό την έννοια της εξαθλίωσης, της φτώχειας, του κατατρεγµού, χαρακτηρισµούς που 

συνήθως έχουµε µάθει να επικαλούµαστε, όλη αυτή εν πάση περιπτώσει προσφυγιά µε όσες 

εκφάνσεις και αν παρουσιάζεται και η οποία ανέρχεται στα 50 και άνω εκατοµµύρια ανθρώπους, 

έχει αναπόφευκτα πλέον µπει στην τροχιά της λεγόµενης σύγχρονης παγκοσµιοποίησης. Σε όλο, 

όµως, αυτό το φάσµα η διάκριση, που υφίστανται οι προαναφερθείσες οµάδες, είναι η εξής και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής: τα σύνορα εν όψει του «παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος», που 

έχει πια επικρατήσει, καταρρίπτονται και παράλληλα ορθώνεται το µοντέλο της ενιαίας αγοράς εν 

ονόµατι της οποίας προάγονται οι διεθνείς σχέσεις, τα κεφάλαια, η τεχνολογία, οι έρευνες, η 

παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων µε προκατόχους στις ανάλογες θέσεις τους δυνατούς και 

εκλεκτούς. Η διαφοροποίηση, όµως, έγκειται απέναντι στις οµάδες προσφύγων και είναι έντονη και 

γιατί όχι προκλητική, αφού αυτοί είναι οι κοινωνικά παρείσακτοι, είναι αυτοί που επιβαρύνουν το 

κυρίαρχο σύστηµα, που επιδρούν σε αυτό δυσµενώς και που πρέπει κατά συνέπεια να µην 

εµπλέκονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Για αυτούς τα εµπόδια είναι ανυπέρβλητα, τα σύνορα 

αδιαπέραστα και οι έλεγχοι εξονυχιστικοί (Βουλέλης, 1997). 

 



Μέσα τελικά από ποια οπτική πρέπει να ιδωθεί το φλέγον ζήτηµα των προσφύγων, που τόσο 

συχνά και αδιάλειπτα θίγουν τα Μ.Μ.Ε και ειδικά ο Τύπος; Θα λέγαµε ότι κυρίως οι προσφυγικές 

οµάδες βρίσκονται υπό ένα καθεστώς εκµετάλλευσης και απειλής και όχι τόσο ότι αυτές αποτελούν 

άµεσο κίνδυνο για τις κοινωνίες. Και τα Μ.Μ.Ε έχουν την ευχέρεια µε την δύναµη που διαθέτουν να 

ακολουθήσουν δύο οδούς; Ή να κάνουν διακριτό αυτόν τον τόσο σηµαντικό διαχωρισµό ή απλά να 

εθελοτυφλούν µπροστά στην πραγµατικότητα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν και να αναπαράγουν 

πρότυπα που αφορούν τους προσφυγικούς πληθυσµούς αντίστοιχα µε εκείνα του µιάσµατος, του 

εχθρού, του εισβολέα  (Βουλέλης, 1997). 

∆υστυχώς στο βωµό της θεαµατικότητας η αντικειµενικότητα παραµερίζεται και από τα πιο 

εύκολα θύµατα και θέµατα στα Μ.Μ.Ε (ειδικά στα ιδιωτικά) είναι οι ξένοι, µέσα στους οποίους και 

οι πρόσφυγες. Γι’ αυτό και η ευθύνη των Μέσων απέναντι στα φαινόµενα ρατσισµού και 

ξενοφοβίας είναι µεγάλη. Εποµένως θα ήταν αβάσιµος ο χαρακτηρισµός της Ελλάδας ως χώρας 

ρατσιστικής, αν και φαινοµενικά αυτό θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς, καθώς οι απόψεις, 

αντιλήψεις ή στάσεις διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από τα Μ.Μ.Ε, τα οποία συνήθως 

διογκώνουν ή και διαστρεβλώνουν τις καταστάσεις, παραπληροφορούν και µεροληπτούν. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο συντελούν στην υπόθαλψη ακραίων ρατσιστικών, εθνικιστικών και ξενοφοβικών 

συµπεριφορών και αποδεικνύουν για άλλη µια φορά την απίστευτη δύναµή τους.   (Χαραλάµπης, 

2004). 

Ο πρόσφυγας, όπως και όλοι σχεδόν οι αλλοδαποί, προσοµοιάζεται συνήθως ως ο ξένος που 

θα εισβάλλει σε µια χώρα για να επιφέρει σε αυτήν όλα τα δεινά και άσχηµα που υπάρχουν, 

πλήττοντας έτσι τον γηγενή πληθυσµό, του οποίου οι προθέσεις και διαθέσεις δεν υποκρύπτουν 

κανένα δόλο. Μάλιστα αυτός ο ξένος δεν δικαιούται να εκπέσει σε κανένα ατόπηµα διότι τότε το 

µόνο που θα του αξίζει είναι ο εµπαιγµός και η παραδειγµατική τιµωρία. Σε µια τέτοια περίπτωση τα 

Μ.Μ.Ε καιροφυλαχτούν να του αποδώσουν ό,τι ρατσιστικό χαρακτηρισµό επικρατεί. Μια τάση η 

οποία αναδύεται συνήθως από συγκεκριµένα πρόσωπα που διοικούν και διαχειρίζονται τα Μέσα 

µόνο και µόνο επειδή οι συνειδήσεις αυτών των ατόµων έχουν διαποτιστεί από έναν άκρατο 

εθνοκεντρισµό. Ως επί το πλείστον οι προεκτάσεις των συγκεκριµένων θέσεων και αντιλήψεων 

φθάνουν και στο Ευρύ Κοινό µέσω του Τύπου ή της τηλεόρασης µε τη δηµιουργία ενός αρνητικού 

κλίµατος απέναντι στο διαφορετικό, καθώς και µε την ανάπτυξη διαφόρων ειδών φοβιών που 

ξεκινούν από απώλειες θέσεων δουλειάς έως και τη µετάδοση θανατηφόρων ασθενειών. Επίσης, 

άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι τα Μ.Μ.Ε σε µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού της 

κοινής γνώµης καταφεύγουν άκριτα σε µια «ακραία λαϊκιστική συνθηµατολογία» για κάθε ξένο µε 

την χρήση των δήθεν «αθώων» ή «έξυπνων και της µόδας» ανεκδότων, που στην ουσία υποκινούν 

ανεπαίσθητα οποιαδήποτε αρνητική συµπεριφορά (Βουλέλης, 1997). 

Στον αντίποδα κινούνται και τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε που ταυτόχρονα µε την µη 

ανεκτικότητα του κρατικού µηχανισµού και την αυξανόµενη ένταση του εθνικισµού σε βαθµό ίσως 

υστερίας, κατά την τελευταία δεκαετία, προωθούν κάποια υποτίθεται δραστικότερα µέτρα 

 



αντιµετώπισης του ξένου στοιχείου. Μέτρα που συνηγορούν υπέρ της µεγαλύτερης καταστολής, του 

αυστηρότερου ελέγχου και αποκλεισµού, της περιθωριοποίησης, του περιορισµού των δικαιωµάτων 

για τους ξένους, του κλεισίµατος των συνόρων. Κάποια δείγµατα ευαισθησίας και φαινοµενικού 

ενδιαφέροντος προβάλλονται περιστασιακά στο όνοµα, όµως, της ακροαµατικότητας γι’ αυτό και 

δεν εκλείπουν οι έµµεσες αναφορές µε περιεχόµενο που εντείνει την προκατάληψη, την ξενοφοβία, 

τον ρατσισµό. Για άλλη µια φορά, λοιπόν, επαληθεύεται η άποψη ότι ο ρατσισµός προς τους 

πρόσφυγες, µετανάστες κ.α δεν ενυπάρχει στην ελληνική κοινωνία εκ φύσεως αλλά αποτελεί προϊόν 

των Μ.Μ.Ε. Έτσι δικαιολογείται και η τάση µετάθεσης όλων των ευθυνών προς τους άλλους, τους 

διαφορετικούς, που αντικειµενικά είναι και τα πιο εύκολα εξιλαστήρια θύµατα (Βουλέλης, 1997). 

«Ο εντυπωσιασµός», «η µονοµέρεια» και «η εικονική πραγµατικότητα» είναι τα 

δηµοσιογραφικά εργαλεία που χρησιµοποιούν ανελλιπώς τα Μέσα, προκειµένου να ελκύσουν το 

Κοινό, πάντα µε τον κίνδυνο της παραπλάνησης να εγκυµονεί. Από την άλλη στη χώρα µας οι 

εννοιολογικές προσεγγίσεις των ζητηµάτων για τους αλλοεθνείς θα λέγαµε ότι δεν είναι και οι πλέον 

κατάλληλες, όπως και όλος ο τρόπος διαχείρισης του λόγου σχετικά µε αυτούς Γι’ αυτό και η 

σύγχυση είναι εµφανής. Πιθανώς η τέρψη για την τηλεθέαση καταργεί κάθε δεοντολογικό κανόνα 

(Μεγγρέλης, 2004). 

Όλη αυτή η τακτική που ακολουθείται από τα Μ.Μ.Ε εµπερικλείει ανά καιρούς και σχέδια 

της πολιτικής εξουσίας σύµφωνα µε τα οποία επιδιώκεται η εξάπλωση ρατσιστικών, εθνικιστικών ή 

άλλων συµπεριφορών προς επίτευξη σκοπιµοτήτων που συνδέονται µε ανώτερα και διεθνούς 

εµβέλειας κλιµάκια (Σιούµπουρας, 2005). Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελούν οι εξελίξεις την 

τελευταία δεκαπενταετία στα Βαλκάνια, όπου η άµεσα παρεχόµενη βοήθεια, το διαρκές ενδιαφέρον 

και το έντονα συγκινησιακό κλίµα δροµολογήθηκαν κάτω από µια συγκεκριµένη στρατηγική, 

πολιτικού και θρησκευτικού περιεχοµένου. Φυσικά τέτοιου είδους τακτικές αντιτίθενται στην 

εναρµόνιση των σχέσεων µεταξύ των λαών (Βουλέλης, 1997). 

Προς κοινή διαπίστωση αλλά και απογοήτευση λιγοστές είναι οι ενδείξεις από πλευράς των 

Μέσων Ενηµέρωσης για µια αµερόληπτη, προσεκτική, αντικειµενική, µε την πρέπουσα σοβαρότητα 

και γνώση προσέγγιση στα τόσο ευαίσθητα θέµατα των προσφύγων καθώς και των υπόλοιπων 

αλλοδαπών. Για χάριν της δηµοσιότητας και του γεµίσµατος της επικαιρότητας οι «τροµολαγνικοί 

τίτλοι», όπως µάστιγα, εγκληµατίες, πληγή, µαφίες που πλαισιώνουν την ύπαρξη αυτών των 

κατώτερων λαών διατηρούνται και τα δεδοµένα-πληροφορίες που παρέχονται µε απόλυτη ακρίβεια 

από ιδρύµατα, σωµατεία, οργανισµούς στην πορεία αποκτούν διαστάσεις που δεν αντιστοιχούν 

ολωσδιόλου µε τις υπάρχουσες γιατί ακριβώς παρουσιάζονται µε ασάφειες, υπονοούµενα και σε 

υπερβολικό βαθµό τραγικές. Η επιλεκτική χρήση συγκεκριµένων στοιχείων γίνεται εσκεµµένα 

προκειµένου να ενισχυθούν και άλλο οι επικρατούσες τάσεις. Επιπλέον έχουν παρατηρηθεί 

ελάχιστες προσπάθειες αποκατάστασης της αλήθειας για τις µεταναστευτικές οµάδες σχετικά µε το 

πόσο τελικά ευθύνονται στην αύξηση της ανεργίας και της εγκληµατικότητας Ίσως τελικά θα 

περίµενε κανείς τα ελληνικά Μ.Μ.Ε να είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένα απέναντι στο δράµα 

 



των προσφύγων λόγω της δικής µας εµπειρίας από τη Μικρασία ή την Κύπρο, όπου το τελευταίο 

ειδικά παραµένει ακόµα ανοιχτό και γεµάτο θλιβερές αναµνήσεις ζήτηµα (Βουλέλης, 1997). 

Περιγράφοντας, λοιπόν, τον τρόπο µε το οποίο τα Μ.Μ.Ε ενεργούν απέναντι στις οµάδες 

προσφύγων και κατ’ επέκταση στους περισσότερους αλλοδαπούς, έγινε αντιληπτό ότι η επίδραση 

τους απέναντι στην Κοινή Γνώµη κάθε άλλο παρά µικρή είναι, ιδιαίτερα στην διαµόρφωση 

αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων. Απ’ ό,τι φαίνεται αποστασιοποιούνται πολύ από τον 

πρωταρχικό τους ρόλο που υποτίθεται ότι διέπεται από µια καθαρότητα πνεύµατος, από µια 

σφαιρική, αντικειµενική και ολοκληρωµένη προσέγγιση των σύγχρονων αλλά ιδιόµορφων 

καταστάσεων που επικρατούν εντός και εκτός της χώρας µας, από µια ενηµέρωση που στόχο έχει να 

οδηγήσει τα άτοµα σε έναν βαθύ και ουσιαστικό προβληµατισµό για ό,τι συµβαίνει γύρω τους χωρίς 

κινδυνολογίες και να προάγει αξίες που περισσότερο θα εξοµαλύνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε 

αυτές αφορούν όµοιους είτε διαφορετικούς πληθυσµούς (Βουλέλης, 1997). 

Έτσι, όµως, όπως προχωρούν οι εξελίξεις, είναι λογικό και αναµενόµενο η ελληνική 

κοινωνία να υιοθετεί στους κόλπους της τα γνωρίσµατα αλλά και τα προβλήµατα των σύγχρονων 

δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών µε την µετατροπή της σε χώρα που υποδέχεται έναν ολοένα και 

µεγαλύτερο αριθµό µετακινούµενων πληθυσµών. Και είναι θα λέγαµε κοινωνική υποχρέωση των 

Μ.Μ.Ε να τονώσουν τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς δεσµούς ανάµεσα στους γηγενείς 

και τους ξένους, ώστε η παρουσία των τελευταίων να µη «φαντάζει» απειλητική αλλά αντίθετα να 

γίνει αποδεκτή και σεβαστή, καθώς όλοι ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, χρώµατος έχουν δικαίωµα 

σε µια αξιοπρεπή και µε ίσες ευκαιρίες ζωή. Τα Μ.Μ.Ε οφείλουν να διαδώσουν το µήνυµα ότι η 

Ευρώπη χρειάζεται τις άλλες εθνότητες µέσα στα πλαίσια οικοδόµησης της πολυπολιτισµικής της 

διάστασης και ότι δεν «κρατάει άµυνες» µε χροιά αυστηρά εθνοκεντρική, φοβούµενη την αλλοίωση 

των πολιτισµικών χαρακτηριστικών της (Βουλέλης, 1997). 

Για να επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο κρίνεται επιτακτική η δραστηριοποίηση ανθρώπων, 

οργανώσεων, διακρατικών φορέων, προκειµένου να κλονιστούν κατεστηµένες αντιλήψεις και 

παγιωµένες καταστάσεις. Ταυτόχρονα άµεση είναι η ανάγκη και οι ίδιες οι δηµοσιογραφικές 

ενώσεις της χώρας να προβούν στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για ορθή και αµερόληπτη 

πληροφόρηση, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των δηµοσιογράφων σχετικά µε τον χειρισµό 

λεπτών και ευαίσθητων θεµάτων που αφορούν ξένους πρόσφυγες αλλά και µετανάστες, όπως και 

παρεµβάσεις για ευαισθητοποίηση στις τοπικές και ιδιαίτερα τις σχολικές κοινότητες 

(Μιχαλόπουλος, 2000). 

  

7.4. Η εγκληµατικότητα των προσφύγων - ποιος και τι κινδυνεύει από τους πρόσφυγες;  

Το αρχειακό υλικό, κυρίως της αστυνοµίας αλλά και πορίσµατα άλλων ερευνητικών πηγών 

δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια µιας επαρκούς και εµπεριστατωµένης γνώσης για την 

εγκληµατικότητα των προσφύγων, γι’ αυτό και το είδος και ο αριθµός των αδικηµάτων που έχουν 

διαπραχθεί από αυτή την οµάδα είναι διφορούµενα. Σύµφωνα µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης το έτος 

 



1985 συνολικά οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές 707 αλλοδαποί στους οποίους αποδόθηκαν 

ποινικές διώξεις για κλοπές, παραπτώµατα και εγκλήµατα κατά της ξένης ιδιοκτησίας, χωρίς όµως 

να προσδιορίζεται η ακριβής προέλευσή τους (Κοτζαµάνης κ.α.,  2005). 

 Απέναντι στην παρουσία των προσφύγων, όπως και όσων διαφοροποιούνται φυλετικά, 

θρησκευτικά, εθνικά, µορφωτικά τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης επιδεικνύουν ακόµα πιο έντονα 

την αίσθηση της απειλής που περιβάλλει τον γηγενή πληθυσµό γιατί ακριβώς οι ξένοι αποτελούν το 

πιο επικίνδυνο κοµµάτι της κοινωνίας. Μια απειλή που κυρίως τα Μέσα προσπαθούν να ενισχύσουν 

µέσα από µεµονωµένα τις περισσότερες φορές στοιχεία και περιστατικά, τα οποία συνδέονται µε 

εγκληµατικές συµπεριφορές. Εποµένως, όσο και αν είναι το διάστηµα παραµονής αυτών των 

οµάδων για τους ντόπιους αυτοί οι άνθρωποι ισοδυναµούν µε το «διαφορετικό» και το «ανοίκειο». 

Παράλληλα η αίσθηση του φόβου και της καχυποψίας φωλιάζει και  αυξάνεται  (Κοτζαµάνης κ.α.,  

2005). 

∆υστυχώς, όµως ο καταιγισµός από τα Μ.Μ.Ε  ρατσιστικών χαρακτηρισµών, που οδηγεί 

στην διαµόρφωση λανθασµένων συµπεριφορών και νοοτροπιών για τους πρόσφυγες εξαπλώνεται 

και σε άλλα επίπεδα. Υπεισέρχεται δηλαδή και σε άλλους τοµείς της ζωής, όπως στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα όπου τα προσφυγόπουλα έρχονται αντιµέτωπα µε την έχθρα, την απόρριψη και την 

περιθωριοποίηση. Και η αίσθηση αυτή µεγαλώνει ακόµα περισσότερο, όταν αυτά αντιλαµβάνονται 

ότι και στα σχολικά εγχειρίδια υποθάλπονται µε έµµεσο τρόπο τέτοιες αντιλήψεις. Επίσης, όχι 

σπάνια, αρκετοί πρόσφυγες λόγω της αναζωπύρωσης ακραίων εθνικιστικών φρονηµάτων αλλά και 

των απόψεων ότι είναι κατώτεροι και υπαίτιοι για τις απώλειες των ντόπιων σε εργασία πέφτουν 

θύµατα ξυλοδαρµού ή σεξουαλικής βίας. Απογοητευτική είναι και η κατάσταση και σε ορισµένους 

τοµείς αρµόδιων υπηρεσιών, που ενώ ο σκοπός τους είναι η διαφύλαξη των δικαιωµάτων των πιο 

αδυνάτων άρα και των προσφύγων και η προσεχτική µεταχείριση των θεµάτων που τους 

απασχολούν, εντούτοις υποπίπτουν σε µια διαδικασία χρήσης µειωτικών αναφορών, που κάθε άλλο 

παρά διάθεση συµπαράστασης και υποστήριξης φανερώνουν. Με κατάκριση αντιµετωπίζονται και 

οι περιπτώσεις µεικτών γάµων (Κοτζαµάνης κ.α.,  2005).  

Ποιος και τι τελικά κινδυνεύει από τους πρόσφυγες; Η κοινωνία µας δεν έχει λόγους να 

φοβάται τίποτα από αυτούς, όπως και από οποιονδήποτε ξένο, εφόσον τους προσφέρει τη 

δυνατότητα µιας ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης στην χώρα µας. Τα προβλήµατα κάνουν 

την εµφάνισή τους από τη στιγµή που τα άτοµα αυτά εξαναγκάζονται να ζουν και να εργάζονται 

παράνοµα καταλήγοντας στο περιθώριο της κοινωνίας. Αυτό συνήθως συµβαίνει, όταν, ενώ είναι 

γνωστή η είσοδος και η παραµονή ενός αυξηµένου αριθµού προσφύγων και ότι τα κατασταλτικά 

µέτρα που λαµβάνονται δεν είναι πάντα σε θέση να εµποδίσουν αυτή την εισροή, οι αρµόδιες 

υπηρεσίες κωλυσιεργούν σχετικά µε την νοµιµοποίηση και της παραµονής και της εργασίας τους. 

Είναι αναµενόµενη, λοιπόν, η εµφάνιση φαινοµένων εγκληµατικής συµπεριφοράς, αν και, όπως 

προαναφέραµε, οι ενδείξεις για την εγκληµατικότητα των προσφύγων είναι συγκεχυµένες 

(Τσιάκαλος, 2000). 

 



Βασικά η ρίζα του προβλήµατος δεν εξαρτάται από τη συµπεριφορά τόσο των προσφύγων 

όσο από τη συµπεριφορά της χώρας υποδοχής, διότι στην προσπάθεια της να δράσει 

αποτελεσµατικά εγκλωβίζεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θέτουν πρόσφυγες και άλλες 

οµάδες υπό καθεστώς παρανοµίας. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η παρανοµία γεννά και την εγκληµατική 

συµπεριφορά µε όλα τα επακόλουθά της και µε επιπτώσεις όχι µόνο στον ντόπιο πληθυσµό αλλά και 

στον ξένο, ιδίως τον παράνοµο. Η πρώτη µάλιστα πλευρά αρχίζει να αντιλαµβάνεται την 

εγκληµατικότητα των ξένων γενικά οµάδων ως επικίνδυνη από τη στιγµή που θα αρχίσει αυτή να 

εξαπλώνεται και πέρα από την περιθωριοποιηµένη κοινωνία των παράνοµων και ίσως ξεχασµένων 

στη µοίρα τους προσφύγων, αιτούντων άσυλο, µεταναστών, κ.α. και πλησιάζει απειλητικά την 

κατεστηµένη κοινωνία (Τσιάκαλος, 2000). 

Η εικόνα των ατόµων που προσφεύγουν σε µια χώρα για να βρουν καταφύγιο και 

προστασία δεν µπορεί να συµβαδίζει µε την εικόνα των εγκληµατιών. Το ζηµιογόνο στην 

προκειµένη περίπτωση είναι ότι δεν είναι ευρέως γνωστό στον κόσµο αυτό που θίξαµε παραπάνω, 

πως δηλαδή, ο εξαναγκασµός σε παράνοµη διαβίωση λόγω κοινωνικοπολιτικών αιτιών οδηγεί τους 

πρόσφυγες και άλλους ξένους να εκπίπτουν σε εγκληµατικές δραστηριότητες, στερώντας σε αυτά 

κάθε δικαίωµα να ζήσουν νόµιµα και ηθικά. Αντίθετα αυτό που κυριαρχεί στα περισσότερα µυαλά 

των ανθρώπων είναι η αντίληψη ότι η εγκληµατικότητα αποτελεί φαινόµενο επικίνδυνο και 

συνδέεται άµεσα µε το ξένο στοιχείο. Όλοι οι ξένοι τοποθετούνται σε µια κοινή κατηγορία, εκείνης 

του εγκληµατία, ενώ δε δίδεται καµία βάση στην µοναδικότητα της προσωπικότητας, στοιχείο που 

καταδεικνύει ότι οι συµπεριφορές δεν µπορούν να ερµηνεύονται πανοµοιότυπα (Τσιάκαλος, 2000). 

Οι επιπτώσεις, όµως, τις πιο πολλές φορές είναι δυσµενείς για τους πρόσφυγες, των οποίων 

η παρουσία βάλλεται περισσότερο, καθώς για την αντιµετώπιση του φαινοµένου ακολουθούνται 

πολιτικές τακτικές (απελάσεις, περιορισµοί εισόδου) που µάλλον ενισχύουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη της παρανοµίας, άρα και της εγκληµατικότητας. Θα λέγαµε εν ολίγοις ότι δηµιουργείται 

µια ανακυκλώσιµη κατάσταση µέσα στην οποία οι παραπάνω οµάδες υπόκεινται έναν άδικο 

κατατρεγµό αντί να λαµβάνουν υποστήριξη και ενθάρρυνση για µια οµαλή πορεία διαβίωσης  Χωρίς 

αµφιβολία οι συγκεκριµένες συνθήκες ευνοούν στην αύξηση του οργανωµένου εγκλήµατος από το 

οποίο επωφελούνται πραγµατικά κακοποιά στοιχεία και δρουν ανενόχλητα, εφόσον µπροστά από 

αυτά προβάλλονται συνήθως αθώοι πρόσφυγες ή άλλης κατηγορίας άτοµα, που στην ουσία 

πληρώνουν το τίµηµα της παρανοµίας. Μιας παρανοµίας που το ίδιο το Κράτος τους έχει επιβάλλει 

να ακολουθήσουν. Γι’ αυτό και η γενικευµένη άποψη ότι η εγκληµατικότητα είναι αποτέλεσµα της 

παρουσίας πολλών ξένων δύσκολα µπορεί να καταρριφθεί (Τσιάκαλος, 2000). 

Ανατρέχοντας σε κάθε στιγµή της Ιστορίας µας διαπιστώνουµε ότι όλοι οι άνθρωποι 

µπροστά σε καταστάσεις που γεννούν τον φόβο προσπαθούµε να τον διαλύσουµε και να τον 

κατανικήσουµε µε όπλα το συναίσθηµα και τη γνώση. Ο φόβος, όµως, που ορθώνεται ως εχθρός της 

λογικής και του νου και νικιέται δύσκολα είναι ο φανταστικός, ο δήθεν υπαρκτός. Σε ανάλογη βάση 

µπορούµε να τοποθετήσουµε και τον φόβο που πυροδοτεί η πληθώρα προσφύγων, αιτούντων 

 



άσυλο, µεταναστών κ.α. Εξαιτίας αυτού του φόβου καταλήγουµε και σε λάθος συµπεράσµατα. Στην 

πραγµατικότητα ο διαχωρισµός γενικά των ξένων σε «ύποπτους» και «άξιους» δεν υφίσταται, αφού 

αφορά τους ίδιους ανθρώπους, αλλά αναπτύσσεται µονάχα στο µυαλό του καθενός µας. Αυτοί που 

τροποποιούν τις θέσεις και τις αντιλήψεις τους είµαστε εµείς (Τσιάκαλος, 2000). 

Τελικά, όµως, πέραν της αντίληψης ότι οι πρόσφυγες, όπως και οι υπόλοιποι αλλοδαποί, 

είναι αυτοί που ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τα φαινόµενα εγκληµατικότητας και την αύξηση 

των κρουσµάτων που αυτή εµφανίζει, δεν έχει τεθεί ακόµα σοβαρά καµία συζήτηση σχετικά µε τα 

δικαιώµατά τους και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Λαµβάνοντας υπόψη τα αυστηρά µέτρα 

καταστολής που εφαρµόζονται για αυτές τις οµάδες, καθώς και το ανάλογου περιεχοµένου 

νοµοσχέδιο,  το οποίο ψηφίστηκε το 2000 αλλά καν δεν συζητήθηκε µε φορείς που ασχολούνται 

κατεξοχήν µε θέµατα µετακινούµενων πληθυσµών (κοινότητες µεταναστευτικών οµάδων, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις), διαφαίνεται εντονότερα η γενικότερη αίσθηση που έχει επικρατήσει, ότι 

δηλαδή η κοινωνική ένταξη των παραπάνω οµάδων έρχεται σε δεύτερη µοίρα και προφανώς αυτό 

που επιδιώκεται είναι ένα καθεστώς ελέγχου πάνω τους και επιπλέον µια διαρκής εκµετάλλευση της 

εργασιακής τους δύναµης (Μιχαλόπουλος, 2000). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 

8.1 Η πόλη του Λαυρίου: το χθες και το σήµερα 

Η πόλη του Λαυρίου, όπου πραγµατοποιήσαµε την έρευνά µας, είναι µια από τις 

αρχαιότερες και πιο ξεχωριστές σε ιστορία  περιοχές της Ελλάδας. Επιλέξαµε αυτή την περιοχή 

λόγω του Κέντρου Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο , αλλά και λόγω του µεγαλείου που 

εκπέµπει στον κάτοικο, τον επισκέπτη, τον ξένο. Μπαίνοντας στο Λαύριο κανείς καταλαβαίνει ότι 

αυτός ο χώρος χρειάζεται σεβασµό και κατανόηση. Μαθαίνοντας βέβαια και την ιστορία του ο 

σεβασµός αντικαθίσταται από θαυµασµό και διάθεση για µάθηση. Η πόλη του Λαυρίου είναι η 

εποποιΐα της ανθρώπινης εργασίας, του µόχθου και του πολιτισµού. Ο τόπος των µεταλλείων και 

των ορυκτών που µε τις µεταλλευτικές του φλέβες έθρεψε τον Μινωϊκό, Κυκλαδικό και Μυκηναϊκό 

πολιτισµό.  

«Το Λαύριο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, απέχει περίπου 52 χιλιόµετρα 

από την Αθήνα, η έκταση του ∆ήµου σήµερα περιλαµβάνει 42.000 στρέµµατα, και το µεγαλύτερο 

µέρος του βρίσκεται στην πευκόφυτη περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού Σουνίου, οι ακτές του βρέχονται 

απ' τη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού και του Σαρωνικού Κόλπου, σχηµατίζοντας δαντελωτές 

ακρογιαλιές. Ο πληθυσµός του ανέρχεται σήµερα σε 10.800 κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή. Την τελευταία πενταετία ο αριθµός των κατοίκων έχει αυξηθεί κατά πολύ µεγάλο 

αριθµό.  Η ονοµασία Λαύριο χρησιµοποιείται σήµερα και µε την στενώτερη έννοια της πόλης του 

Λαυρίου και µε την ευρύτερη περιλαµβάνοντας τη µεταλλοφόρα περιοχή της νότιας Αττικής 

έκτασης 120 km2, όπως ακριβώς και στην αρχαιότητα· µε την ευρύτερη σηµασία της είναι 

συνώνυµη µε τον όρο Λαυρεωτική που είναι πληρέστερος. Η λέξη λαύρειον (ή Λαύριον) προέρχεται 

από το λαύρα που σηµαίνει στενό πέρασµα, στοά και κατ' επέκτασιν µεταλλευτική στοά, άρα 

Λαύρειο, τόπος πολλών µεταλλευτικών στοών» (∆ερµατης,1994:21).  

«Ο αργυρός τόπος του Λαυρίου αποτέλεσε το έρεισµα του κλασικού θαύµατος της 

Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας .Οι υπόγειες στοές του Λαυρίου έγιναν οι ανοικτοί δρόµοι της δύναµης και 

του µεγαλείου της Αθήνας. Από το ασήµι του Λαυρίου κατασκευαστήκαν οι 200 τριήρεις - 

σύµφωνα µε την διακρατική πρόταση του Θεµιστοκλή – µε τις οποίες οι Αθηναίοι µε τους 

υπολοίπους Έλληνες συνέτριψαν τον Περσικό στόλο στη Σαλαµίνα το 480 π.Χ. Η Αγία Σοφία στην 

Κωνσταντινούπολη έχει γίνει από το ασήµι του Λαυρίου, όπως γράφει ο Σιλεντίαρος Παύλος (6ος 

µ.Χ. αιώνας).» (∆ερµατης,1994:19).   

Επίσης στο Λαύριο βρίσκεται και το αρχαιότερο θέατρο του κόσµου; το αρχαίο θέατρο του 

Θορικού. Στους παράποδες του όρους Βελατούρι διατηρείται παρά τις φθορές που έχει υποστεί  το 

αρχαιότερο θέατρο της Ελλάδας αλλά και  σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα παλιότερα χρόνια γίνονταν 

εκεί δραµατικές αναπαραστάσεις και διονυσιακές τελετές. Πιο πέρα βλέπει κανείς το ναό της θεάς 

∆ήµητρας και της Κόρης, οπού το αρχαιολογικό του υλικό µαζί µε το αντίστοιχο του ναού της 

 



Αθηνάς στο Σούνιο έχει µεταφερθεί κατά την Ρωµαϊκή περίοδο στην Αγορά της Αθήνας για να 

κοσµήσουν άλλους ναούς.  

'Ήδη απ' τη µυθολογία το ακρωτήριο του Σουνίου συνδέεται µε τον τραγικό χαµό του 

Αιγέα, του βασιλιά της Αθήνας, ο οποίος µόλις αγνάντεψε τα µαύρα πανιά στο Αθηναϊκό πλοίο που 

έρχονταν απ' την Κρήτη νόµισε ότι ο γιος του Θησέας σκοτώθηκε απ' τον Μινώταυρο, έπεσε απ' το 

βράχο και πνίγηκε στη θάλασσα. Ο Θησέας όµως πάνω στη µέθη απ' την εξόντωση του 

Μινώταυρου και τη σωτηρία των επτά νέων και επτά νεανίδων που προορίζονταν ως βορά προς 

αυτόν, λησµόνησε να βάλει τα λευκά  πανιά στο πλοίο, σηµάδι της νίκης. 'Έκτοτε το πέλαγος που 

ανοίγεται απ' το Σούνιο ονοµάστηκε Αιγαίον. «Οι  Σουνιείς απ' τους αρχαϊκούς χρόνους λάτρευαν 

στην κορυφή της άκρας τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, και την Αθηνά, θεά της σοφίας 

προσπάθησαν έτσι να εναρµονίσουν δύο αντιµαχόµενες θεότητες, η µία εκ των οποίων - ο 

Ποσειδώνας - ως γνωστόν είχε ηττηθεί στον αγώνα για την προστασία της Αθήνας. Η Αθηνά, το 

σύµβολο της εξελικτικής πορείας για την πνευµατική ωρίµανση του Έλληνα ανθρώπου και ο 

Ποσειδώνας η δοµή της φύσης, η θάλασσα που πρέπει να εξευµενισθεί και να κατακτηθεί» 

(∆ερµατης,1994:54).  

«Το Σούνιο στην αρχαιότητα δεν ήταν µόνο σπουδαίο λατρευτικό κέντρο, αλλά είχε µεγάλη 

σηµασία στρατηγική, ναυτιλιακή, εµπορική και µεταλλευτική και φυσικά ήταν πολυπληθές 

οικιστικό κέντρο, το µεγαλύτερο της Λαυρεωτικής στα κλασικά χρόνια. Το ακρωτήρι του Σουνίου 

αποτελούσε στρατηγική θέση της πόλης-κράτους των Αθηνών Το λιµάνι δυτικά του ακρωτηρίου 

ήταν προκεχωρηµένος ναύσταθµος των Αθηναίων στις δύσκολες καιρικές συνθήκες είτε προς τον 

Πειραιά είτε πολύ περισσότερο προς το Αιγαίο. Η δε εµπορική αξία του δυτικού λιµανιού και των 

άλλων όρµων λειτουργούσαν ως λιµάνια, ήταν µεγάλη για το δήµο Σουνιέων. Ήδη απ' το 455/454 

π.χ. οι Σουνιείς είχαν επιβάλει εισφορά επτά οβολών σε επιβατηγά ή εµπορικά πλοία που 

ελλιµενίζονταν σ' αυτά. Η εισφορά ήταν προς τιµήν του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα.» 

(∆ερµατης,1994:79).   

Όλη η Λαυρεωτική είναι κατάµεστη απ' τα έργα της αρχαίας µεταλλευτικής - 

µεταλλουργικής τεχνικής τα περισσότερα των οποίων σώζονται στο εσωτερικό της, στο κέντρο του 

Εθνικού δρυµού στις θέσεις Συντερίνα, ∆ηµολιάκι - όπου ο αρχαίος δήµος της Βήσας - στην 

Καµάριζα, Σούριζα, Αγ. Τριάδα, στην κοιλάδα του Μπότσαρη, 'Ελαφο, Μεγάλα Πεύκα, Αγριλέζα - 

ανθηρό µεταλλευτικό κέντρο του ∆ήµου Σουνιέων -, άλλα µέσα στα σκοτεινά σπλάχνα της γης και 

άλλα στην επιφάνειά της.  

«Ορύγµατα, στοές (γαλαρίες) που ξεκινούν απ' την επιφάνεια, φρέατα µεταλλευτικά βάθους 

πάνω από 100m κι από κει υπόγειες στοές πολλών χιλιιοµέτρων, κι ακόµη πάνω στο σώµα της 

Λαυρεωτικής γης χαραγµένα τα εργαστήρια επεξεργασίας των µεταλλευµάτων, τα πλυντήρια 

καθαρισµού τους, δεξαµενές νερού, εγκαταστάσεις καµίνων όπως και άλλα αρχαιολογικά ευρήµατα 

που σχετίζονται µε την οργάνωση και διαχείριση των µεταλλείων απ' το Αθηναίκο κράτος, 

 



αναπαριστούν την πλήρη εικόνα της λειτουργίας των αργυρείων του Λαυρείου» 

(∆ερµάτης,1994:109).  

«Αυτή η τεχνική που διείπε την εξόρυξη των µεταλλευµάτων, τον εµπλουτισµό τους, την 

τήξη, την κυπέλλωση και την ανάτηξη είναι βασικά η ίδια και στα νεώτερα χρόνια στον 19ο και 20ο 

αι., όταν οι µεταλλευτικές εταιρείες που είχαν ιδρυθεί στο Λαύρειο έκαναν ακριβώς το ίδιο έργο, 

στην ίδια περιοχή µε οδηγό τα µεταλλευτικά έργα των αρχαίων µε τον απαραίτητο εκσυγχρονισµό 

στις µεταφορές µε τους σιδηρόδροµους, στα συστήµατα εµπλουτισµού, στις καµίνους τήξης και 

κυπέλλωσης ως αποτέλεσµα της βιοµηχανικής επανάστασης» (∆ερµάτης,1994:111).  

«Στην εξόρυξη του αργυροµολυβδούχου µεταλλεύµατος εργάζονταν οι δούλοι. Μέχρι τον 

50 αι., πριν ανακαλύψουν δηλαδή την 2η και 3η επαφή, άνοιγαν ερευνητικές στοές για να 

συναντήσουν το µετάλλευµα. Οι στοές ήσαν στενές ύψους 60- 100 cm και πλάτους 60- 90 cm για 

λόγους ''οικονοµοτεχνικούς" δηλαδή και για την ταχύτητα εύρεσης του κοιτάσµατος και για α-

σφάλεια επειδή δεν χρειάζονταν υποστυλώµατα. Τα εργαλεία της εξόρυξης ήσαν το σφυρί (τύκος) 

και το βελόνι - καλέµι (ξοϊς), το οποίο στη µύτη ήταν "βαµµένο" µε χάλυβα (ατσάλι) για να είναι 

πιο ανθεκτικό . Άλλα εργαλεία ήσαν ο "κασµάς" για την εξόρυξη του µεταλλεύµατος και η "τσάπα" 

και το φτυάρι για την µετακίνηση των σωρών του µεταλλεύµατος. Σαφώς εποµένως αποδεικνύεται 

ότι οι αρχαίοι Έλληνες και µάλιστα οι Αθηναίοι στο Λαύρειο παρήγαγαν σίδηρο και χάλυβα για τις 

ανάγκες τους, πρωτ' απ' όλα για την κατασκευή εργαλείων και στις δοµικές κατασκευές» 

(∆ερµάτης,1994:111-112). 

Μπορεί τα κοιτάσµατα του αργυρούχου µολύβδου να έχουν εξαντληθεί, όµως τα 

µεταλλευτικά και µεταλλουργικά µνηµεία του τόπου µας είναι τα νέα κοιτάσµατα, πολιτιστικά 

κοιτάσµατα που παραµένουν ανεξάντλητα. Απ' τα βιοµηχανικά κτίρια της Ελληνικής εταιρείας 

σώζονται το µηχανουργείο σε µικρή απόσταση δυτικά του λιµανιού, το κτίριο µε το ρολόι, το 

αµαξοστάσιο του τρένου, το χηµείο, µε τον ασηµόφουρνο, νότια δε µεγάλο τµήµα του καπναγωγού 

που καταλήγει στη βάση της δίδυµης καµινάδας που υπήρχε στην κορυφή του παρακείµενου λόφου, 

µια κάµινος στη νότια πλευρά του λιµανιού, το αντλιοστάσιο στην αρχή της κοιλάδας της Νόρια (το 

σηµερινό ∆ηµοτικό Αντλιοστάσιο) και προς το τέρµα της δίπλα απ' το σηµερινό Λύκειο του 

Λαυρείου τα υπολείµµατα του µεγάλου ατµήλατου µεταλλοπλυσίου.  

«Ο παραγόµενος απ' την Ελληνική εταιρεία αργυρούχος µόλυβδος εξάγονταν κυρίως στην 

Αγγλία όπου διαχωρίζονταν σε άργυρο και µόλυβδο. Απ' το 1889 έγινε προσπάθεια και παρήχθη 

µαλακός µόλυβδος για τις ανάγκες της αναπτυσσόµενης Ελληνικής βιοµηχανίας και µε κάµινο 

κυπέλλωσης συστήµατος αγγλικού και άργυρος» (∆ερµάτης,1994:184-185). 

Το µηχανουργείο της Ελληνικής Εταιρείας κατασκεύαζε µηχανήµατα και εξαρτήµατα προς 

αντικατάσταση των φθαρµένων ή και καινούργια όπως τα βαγονέτα των σιδηροδρόµων ,τροχούς και 

ότι υπαγόρευαν οι µεταλλουργικές και µεταλλευτικές ανάγκες. 

«Στη βόρεια πλευρά του λιµανιού σώζονται τα ιστορικά κτίρια του Αττικού σιδηροδρόµου 

που απέχουν λίγα µέτρα το ένα απ' το άλλο.  Προς το λιµάνι ήταν ο ξενώνας των σιδηροδροµικών 

 



υπαλλήλων το αµέσως επόµενο το καφενείο του σιδηροδροµικού σταθµού και το τρίτο ο σταθµός. 

Ο Αττικός σιδηρόδροµος κατασκευάσθηκε απ' την Ελληνική εταιρεία η οποία δαπάνησε 6.000.000 

δρχ. αφού ήλθε σε διακανονισµό µε το Ελληνικό κράτος στο οποίο χρωστούσε πολύ περισσότερα 

λόγω της συµµετοχής του στα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε τη σύµβαση του 1873. Ο Αττικός 

σιδηρόδροµος κατασκευάσθηκε απ' την Ελληνική εταιρεία η οποία δαπάνησε 6.000.000 δρχ. αφού 

ήλθε σε διακανονισµό µε το Ελληνικό κράτος στο οποίο χρωστούσε πολύ περισσότερα λόγω της 

συµµετοχής του στα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε τη σύµβαση του 1873. Η γραµµή ξεκινούσε 

από την Αθήνα, απ' τη πλατεία Αττικής µε διακλάδωση προς Κηφισιά και Ν. Ηράκλειο, περνούσε 

από Χαλάνδρι, τα χωριά των Μεσογείων και κατέληγε στο λιµάνι του Λαυρίου. Η σιδηροδροµική 

σύνδεση µε την Αθήνα έδωσε ώθηση στην οικονοµία και τον πολιτισµό του Λαυρείου καθιστώντας 

τη µεταφορά των εµπορευµάτων ως και τη µετάβαση των ανθρώπων, απλών και επιφανών, οικο-

νοµικών και πολιτικών παραγόντων, πιο εύκολη.» (∆ερµάτης,1994:191). 

«Το λιµάνι των Εργαστηρίων, το λιµάνι του Λαυρείου απ' τα τέλη του περασµένου αιώνα 

και στις αρχές του 20ου αι., ήταν το µοναδικό Ελληνικό λιµάνι που δεχόταν µεγάλα ατµόπλοια 

λόγω των µεταλλευτικών και µεταλλουργικών εργασιών· 120 ατµόπλοια αναφέρει ο Α. Κορδέλλας 

το 1888, φθάνουν κάθε χρόνο για να µεταφέρουν καύσιµη ύλη και να παραλάβουν τα 

µεταλλουργικά προίόντα». (∆ερµάτης,1994:193).  

Στη βόρεια πλευρά του λιµανιού σώζονται σήµερα η σιδερένια Γαλλική Σκάλα και πίσω 

ακριβώς ερείπια των αποθηκών της Γαλλικής Εταιρείας και ανατολικά µερικοί σωροί απ' τις 

σκουριές της. 

 «Η σκάλα κατασκευάσθηκε το 1888 για να εξυπηρετήσει και αυτή την ευκολότερη 

φόρτωση στα πλοία των µεταλλουργικών προϊόντων της Γαλλικής εταιρείας τα οποία εξάγονταν 

κατ' εξοχήν στη Γαλλία, και την εκφόρτωση άλλων υλικών.» (∆ερµάτης,1994:195). 

Η Σκάλα στέκει σήµερα εκεί, επιβλητική, σκουριασµένη απ' το χρόνο, µένει τώρα σιωπηλή 

και κοιτάζει το πέλαγος, οι σιδερένιες κολόνες της υποβαστάζουν µιαν ολόκληρη εποχή και τον 

ιστορικό καϋµό του Λαυρείου.  

Σήµερα στο λιµάνι του Λαυρείου σταθµεύουν µεγάλα εµπορικά πλοία, τα ψαροκά'ίκα και 

απ' αυτό ξεκινούν δύο πλοία επιβατηγά που συνδέουν το Λαύρειο µε τα Κυκλαδίτικα νησιά, της 

Τζιάς και της Κύθνου, της Πάρου, της Μυκόνου της Σαµοθράκης κ.τ.λ.. Το καλοκαίρι 

ελλιµενίζονται τουριστικά σκάφη και ιστιοπλο’ι’κα. Τα έργα υποδοµής που έχουν ξεκινήσει και ο 

προγραµµατισµός που έχει γίνει είναι να πραγµατοποιηθεί η σύνδεσή του µε τα νησιά του Αιγαίου. 

Τούτο σε συνδυασµό δε µε την επαναλειτουργία του τραίνου θα αναπτύξουν πολλαπλώς την πόλη 

του Λαυρείου.  
 

Το βιοµηχανικό συγκρότηµα Της Γαλλικής εταιρείας.  

Το 1873 ο Ι Β Serpίeri  ιδρύει την εταιρεία Compagnie Francaise des Mines du Lauήum 

(Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρείου). Το 1876 τα κυρίως βιοµηχανικά της κτίρια και οι 

 



εγκαταστάσεις εµπλουτισµού και µεταλλουργίας κατασκευάστηκαν στη βόρεια πλευρά του 

Κυπριανού, οικισµό µεταλλωρύχων και ανθρώπων που ήρθαν στο Λαύριο για εύρεση εργασίας. Η 

έδρα της ήταν στο Παρίσι.  

«Σ' αυτές τις εγκαταστάσεις γινόταν η επεξεργασία των µικτών θειούχων µεταλλευµάτων, 

θειούχου ψευδαργύρου (σφαλερίτη), θειούχου σιδήρου (σιδηροπυρίτη), θειούχου µολύβδου 

(γαληνίτη) και των οξειδωµενων µεταλλευµάτων, ανθρακικού µολύβδου (κερουσίτη) και 

ανθρακικού ψευδαργύρου (σµιθσονίτη ή καλαµίνας). Η εξόρυξη των µεταλλευµάτων γινόταν σε 

όλο σχεδόν το υπέδαφος της Ανατολικής Λαυρεωτικής - πλήν φυσικά των µικρών µεταλλείων της 

Ελληνικής εταιρείας - τα κύρια όµως εξορυκτικά της κέντρα ήσαν στην Καµάριζα - Σούριζα και 

στην Πλάκα, βορειοδυτικά του Θορικού. Εκτός των κοιτασµάτων καλαµίνας που εξόρυσσε η 

Γαλλική εταιρεία στο Λαύρειο βρήκε έτοιµους σωρούς - χιλιάδες τόννους εξορυγµένης καλαµίνας 

στις υπόγειες µεταλλευτικές εργασίες των αρχαίων, οι οποίοι λόγω του ότι ενδιαφέρονταν µόνον για 

τον αργυρούχο µόλυβδο, την απέρριπταν, είναι οι λεγόµενες εσωτερικές εκβολάδες (σκουριές που 

υπάρχουν ακόµα και σήµερα)».(∆ερµάτης,1994:223). 

«Η Γαλλική εταιρεία κατασκεύασε µεγάλα πλυντήρια για τον εµπλουτισµό των φτωχών 

µεταλλευµάτων αργυρούχου µολύβδου µε την κλασική κατά τάξη ειδικού βάρους βαρυµετρική 

µέθοδο των αρχαίων µε τη βοήθεια του νερού, βελτιωµένη µόνο κατά τα τεχνικά µέσα. Αρχικά την 

κινητήρια δύναµη στο εργοστάσιο της Γαλλικής εταιρείας έδιναν οι εγκαταστάσεις των 

ατµοµηχανών και στη συνέχεια του ηλεκτρισµού. Οι ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες 

χρησιµοποιούσαν ως καύσιµη ύλη το φωταέριο το οποίο επίσης παρήγαγε η εταιρεία.» 

(∆ερµάτης,1994:234). 

Το συγκρότηµα της Γαλλικής εταιρείας στον Κυπριανό µε τα βιοµηχανικά του κτίρια και 

τον µηχανολογικό του εξοπλισµό στο µεγαλύτερό του µέρος, σώζεται και µπορεί να µας διδάξει την 

αρχιτεκτονική και την τεχνολογία του. «Μπορεί να τα θαυµάσει κανείς, παίρνοντας βιώµατα, γνώση 

και αισθήµατα µιας ολόκληρης εποχής· τα µάτια συγκρατούν τις εικόνες, τα χέρια ψαχνουν τα 

µηχανήµατα και ο νους βρίσκεται σε µιαν αδιάκοπη συνοµιλία µαζί του » (∆ερµάτης,1994:236). .  

«Τελικά σήµερα οι κτιριακές και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις της Γαλλικής εταιρίας 

κηρύχθηκαν διατηρητέα µνηµεία και αγοράστηκαν το 1992 απ' το Ελληνικό κράτος, ώστε το 

Υπουργείο Πολιτισµού να τον αναδείξει σε βιοµηχανικό Μουσείο, το δε Ε.Μ. Πολυτεχνείο να 

λειτουργήσει εκεί το κέντρο τεχνολογικής έρευνας και βιοµηχανικών καινοτοµιών Εκτός αυτών 

όµως αποτελούν προ παντός και µνηµεία εργασίας· µέσα σ' αυτούς τους χώρους είναι διάχυτος ο 

σκληρός µόχθος των ανθρώπων, είναι ζωγραφισµένοι οι καϋµοί και οι ελπίδες τους, είναι 

αποτυπωµένες οι ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους, νικηµένοι απ' τη µολυβδίαση, τη πνευµο-

νοκονίαση και το αρσενικό» (∆ερµάτης,1994:239). 

«Μετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο η βιοµηχανική της οικονοµία αναπτύχθηκε, πέραν απ' τα 

µεταλλεία και σε άλλους παραγωγικούς τοµείς. Μεταπολεµικά οι βιοµηχανικές µονάδες της πόλης 

ήταν η δύναµή της, όµως η µονοσήµαντη εξάρτηση της οικονοµίας της απ' αυτές αποδείχθηκε ότι 

 



ήταν και η αδυναµία της. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα κατέρρευσαν ολοσχερώς οι περισσότερες 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις δηµιουργώντας µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα στην πόλη. Το Λαύρειο 

είχε περάσει ανάλογες οικονοµικές κρίσεις το 1911, το 1930· τις ξεπέρασε· η τελευταια όµως ηταν η 

σοβαρότερη, αλλά παρά τις δυσκολίες η πόλη θα επιζήσει. ∆ιαθέτει την ιστορική αντοχή γι' αυτό. 

Μπορεί η λάµψη του αργύρου να µην ξαναφανεί στο Λαύρειο, η λάµψη, όµως, στα µάτια της 

διατηρείται, υπάρχει. Οι ελπίδες που φέγγουν στα πρόσωπα των ανθρώπων της, το πείσµα τους σε 

συνδυασµό µε την υπεύθυνη επιστηµονική προετοιµασία και τη συστηµατική ροή των οικονοµικών 

πόρων είναι οι προϋποθέσεις για µια νέα συνολική ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, για µια 

καινούργια αναγέννηση» (∆ερµάτης,1994:22).  

    Την τελευταία δεκαετία έχουν κλείσει τα περισσότερα εργοστάσια της περιοχής και η 

πόλη του Λαυρίου τα τελευταία χρόνια έχει  γίνει µια αποβιοµηχανοποιηµένη περιοχή βαριάς 

βιοµηχανίας .Μεγάλος αριθµός εργοστασίων σταµάτησε να συνεισφέρει οικονοµικά στην Ελλάδα 

και µεγάλος αριθµός ντόπιων κατοίκων και ξένου µεταναστευτικού πληθυσµού που είχαν έρθει στο 

Λαύριο για να εργαστούν και να ζήσουν τις οικογένειες τους έµειναν άνεργοι .Άλλοι αναγκαστήκαν 

να φύγουν και να εγκατασταθούν στο τόπο καταγωγής τους και άλλοι αποφάσισαν να ψάξουν για 

δουλειά στα Μεσόγεια και σε κοντινές περιοχές .Τρία από τα πιο µεγάλα σε αριθµό εργαζοµένων 

εργοστάσια ήταν ο Καρτέλας , ο ∆έδες και η Ιζόλα. Τα δυο πρώτα ασχολούνταν µε την 

κλωστοϋφαντουργία και το άλλο µε κατασκευή ειδών υγιεινής . Υπάρχουν βέβαια ακόµα σε 

λειτουργία η ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ (βιοµηχανία όπλων) , η DAW (παραγωγή φενιζόλ), η ΧΥΜΑ 

(αποθήκη χηµικών προϊόντων),η ∆ΕΗ (παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλη την Αττική),η 

ΟLYMPIC MARIN (ναυπηγική εταιρεία) κ.τ.λ. Τα τελευταία χρόνια από το 2000 και έπειτα στο 

Λαύριο δηµιουργούνται αρκετές µικρές εταιρείες και βιοτεχνίες, οι οποίες απασχολούν ένα µεγάλο 

αριθµό ανέργων. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται κατά πολύ η ανεργία στο Λαύριο ιδιαίτερα στους 

νέους .∆ιότι η ηλικία των κατοίκων που είναι από 40 και πάνω βρίσκεται σε µεγάλα επίπεδα 

ανεργίας. Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός κατοίκων εργάζεται περιστασιακά  σε εποχιακές εργασίες 

(κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία) ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε δικές τους επιχειρήσεις και 

µαγαζιά , τους οποίους χρησιµοποιήσαµε ως δείγµα στην έρευνα µας .    

Η ανεργία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετώπισε η πόλη του 

Λαυρίου, όµως τώρα έχει αρχίσει να παρουσιάζει ύφεση. Ένα άλλο από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι είναι η δυσκολία πρόσβασης σε νοσοκοµείο σε 

περίπτωση  άµεσης ανάγκης. Υπάρχει βέβαια ένα Κέντρο Υγειάς που αντιµετωπίζει τα προβλήµατα 

υγείας των κατοίκων αλλά δεν είναι αρκετό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σε σοβαρά 

προβλήµατα υγείας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση  στην χρήση ουσιών και αλκοόλ ιδιαίτερα 

στην ηλικία από 17εως 28 ετών στους άνδρες και αύξηση χρήσης ψυχοφαρµάκων σε γυναίκες 

µικρής και µεγάλης ηλικίας. 

     Όλα τα παραπάνω προβλήµατα αντιµετωπίζονται κυρίως από τις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες 

που υπάρχουν στην περιοχή του Λαυρίου και οι οποίες είναι οι εξής:   

 



1) Γραφείο Παροχής Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το οποίο συστεγάζεται στο δήµο 

Λαυρεωτικής και έχει ως αρµοδιότητα του την συµβουλευτική, την στήριξη και ενδυνάµωση των 

πολιτών ,ώστε να προετοιµαστούν πλήρως για την ισότιµη πρόσβαση τους σε φορείς απασχόλησης 

και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς  και την διασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το 

προσωπικό είναι λιγοστό µόλις ένας κοινωνικός ανθρωπολόγος. Πριν από λίγους µήνες υπήρχε και 

µια ψυχολόγος, όµως τώρα κάνει µεταπτυχιακό στο εξωτερικό. 

2) Πρόγραµµα Βοήθεια το σπίτι: Υπάρχουν δυο προγράµµατα βοήθεια στο σπίτι στην περιοχή του 

Λαυρίου µε τρία άτοµα προσωπικό το καθένα αντίστοιχα (κοινωνική λειτουργό , νοσηλεύτρια και 

οικιακή βοηθό). Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι η ψυχολογική και συµβουλευτική στήριξη των 

εξυπηρετούµενων πολιτών και των οικογενειών τους, οικιακή φροντίδα, ατοµική υγιεινή και 

καθαριότητα, διευκόλυνση της κοινωνικής συµµετοχής  και δραστηριοποίησης .  

3) ΕΚΑΚΒ-ΕΚΚΑ (Κέντρο κοινωνικής στήριξης ή Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης): 

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Λαυρίου, αλλά και όλων των Μεσογείων. Αντιµετωπίζει 

καταστάσεις κρίσης τις οποίες δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µονός του κάποιος πολίτης. Οι 

καταστάσεις αυτές µπορεί να σχετίζονται µε προβλήµατα στην οικογένεια, την εργασία, το σχολείο 

αλλά και µε ψυχικές δυσκολίες και συµπτώµατα, όπως άγχος, φοβίες, κατάθλιψη. Επίσης 

απευθύνεται στους πολίτες που έχουν κάποιο προνοµιακό αίτηµα, όπως δικαιώµατα, παροχές, 

προνοµιακές υπηρεσίες. Το προσωπικό που στελεχώνει το κέντρο είναι µια κοινωνική λειτουργός, 

ένας ψυχολόγος και µια διοικητική υπάλληλος. 

4) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ): Το προσωπικό που εξυπηρετεί το 

ηλικιωµένο σύνολο του πληθυσµού είναι µια κοινωνική λειτουργός και µια νοσηλεύτρια. Στόχος 

του συγκεκριµένου ΚΑΠΗ και κάθε γενικά ΚΑΠΗ είναι:  

α. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ώστε 

να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.  

β. Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά µε τα 

προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.  

     γ. Η έρευνα σχετικών µε τους ηλικιωµένους θεµάτων.  

5) Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, διοικούµενο από τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Κοινωνική Υπηρεσία τη διοίκηση και 

λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.  

«Η πολιτεία και ειδικότερα η πόλη του Λαυρίου, έχουν να παραθέσουν στο προσκήνιο την 

διαχρονική παρουσία του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων που ήδη πρόσφατα έχει κλείσει µισό 

αιώνα  παρουσίας αφού έζησε και το τέλος του διπολικού κόσµου, που ήταν η αφορµή της ίδρυσής 

του. Χιλιάδες πρόσφυγες από χώρες γειτονικές. της Ανατολικής Ευρώπης και από τις πλέον 

αποµακρυσµένες  εστίες του φυλετικά, ρατσιστικά και πολιτικά ταραγµένου πλανήτη έφθασαν στην 

Ελλάδα, ζήτησαν πολιτικό άσυλο και φιλοξενήθηκαν προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

προσφύγων, που και αυτές σε µια διαχρονική πορεία µεγάλωναν και εκσυγχρονίζονταν, ώστε 

 



σήµερα η δυνατότητα φιλοξενίας να ανέρχεται σε 250 έως και 300 άτοµα».(∆ιεθνής Κοινωνική 

Υπηρεσία, 1997:17)  

«Στη διάρκεια των 50 χρόνων το Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου έχει υπάρξει ένα ασφαλές 

µέρος για χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσµο. Στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει προσωρινά 

τροφή και στέγη σε οικογένειες και σε µεµονωµένα άτοµα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα καθώς 

υπάρχει φόβος δίωξής τους στην χώρα προέλευσης. Επιπλέον, βοήθεια παρέχεται προκειµένου να 

βρεθεί µόνιµη λύση στο πρόβληµα αυτών των ανθρώπων είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποια τρίτη 

χώρα.» (∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, 1997:17) 

 «Χωροταξικά βρίσκεται ακριβώς παραπλεύρως του αστυνοµικού τµήµατος αλλοδαπών 

και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο κέντρο της πόλης και έχει θεωρητικά τη δυνατότητα 

φιλοξενίας 300 ατόµων, αν και στην πραγµατικότητα είναι περισσότεροι όσοι διαµένουν εκεί 

περιµένοντας να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Η έκταση που καταλαµβάνει συνολικά µε όλα τα 

οικήµατα και τον υπαίθριο χώρο είναι περίπου δυο στρέµµατα.  

Τρία συνεχόµενα κτίρια µε δύο αυλές µε εξήντα επτά (67) δωµάτια σε σύνολο χιλίων 

εξακοσίων περίπου τ.µ. (1.600) διατίθενται σε οχτακόσιους (800) περίπου διερχόµενους ετησίως 

πρόσφυγες» (∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, 1997: 19)  

«Η καθηµερινή φροντίδα καθαριότητας και n συνεχώς απαιτούµενη συντήρηση είναι έργο 

επίπονο καθώς στα συγκατοίκηση διαφόρων εθνικοτήτων οι αρχές υγιεινής και καθαριότητας συχνά 

διαφοροποιούνται. Στην άρτια και προσεγµένη διατροφή των προσφύγων λαµβάνονται πάντοτε υπ' 

όψη οι πολιτιστικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες ενώ ταυτόχρονα ευπρόσδεκτες γίνονται 

κάποιες διατροφικές προτάσεις προσφύγων. Φυσικά µέσα στα όρια του εφικτού και των 

προσφεροµένων δυνατοτήτων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις προβληµάτων υγειάς , ισχύουν  

εξατοµικευµένα διαιτολόγια.» (∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, 1997: 19)  

 «Τρεις κατηγορίες προσφυγικού πληθυσµού φιλοξενούνται  στο Κέντρο  Προσφύγων:  

α) Αιτούντες άσυλο: Έχουν έρθει στο Κέντρο πρόσφατα ,έχουν κάνει αίτηση  για άσυλο 

αλλά δεν έχουν πάρει ακόµη απάντηση στην αίτησή τους  

β) Αναγνωρισµένοι Πρόσφυγες: Έχουν αναγνωριστεί σαν πρόσφυγες από τις Ελληνικές 

Αρχές αλλά εξακολουθούν να µένουν στο Κέντρο µέχρι να είναι έτοιµοι να ενσωµατωθούν στην 

τοπική κοινότητα ή να µεταναστεύσουν σε τρίτη χώρα.  

γ) Περιπτώσεις που το αίτηµα ασύλου έχει απορριφθεί σε β΄ βαθµό  επιτακτική είναι η 

ανάγκη αποµάκρυνσης από το Κέντρο και ως εκ τούτου από την χώρα.» (∆ιεθνής Κοινωνική 

Υπηρεσία, 1997: 18) 

«Το µεγαλύτερο αριθµό προσφυγικού πληθυσµού αποτελούν οι Κούρδοι Τουρκίας, 

ακολουθούν οι Κούρδοι Ιράκ και ένα µικρό µωσαϊκό εθνικοτήτων από  Αφρική, Ασία, Αφγανιστάν , 

Ερυθραία, Σουδάν, Συρία , Σοµαλία, Γιουγκοσλαβία κλπ» (∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, 1997:18)  

«Η συνολική χωρητικότητα του Κέντρου ανέρχεται στα 300 άτοµα. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου ο συνολικός αριθµός των φιλοξενούµενων ανά µήνα ανέρχεται στα 270 - 300 άτοµα. 

 



Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η κινητικότητα του Κέντρου ετησίως υπολογίζεται στα 600 άτοµα 

περίπου» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 
 

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

«Το ανθρώπινο δυναµικό του κέντρου στο Λαύριο αποτελείται από δυο κοινωνικούς 

λειτουργούς ,δυο διερµηνείς ,που καλύπτουν την µετάφραση στην τουρκική γλώσσα και την 

διερµηνεία για τις χώρες του Ιράν και του Αφγανισταν. Μέχρι το 2005 υπήρχε µια νηπιαγωγός µε 

πρόσληψη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Καθώς και µια εκπαιδευτικός , 

προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για εκµάθηση της Ελληνικής Γλωσσάς και ενισχυτική 

διδασκαλία στους πρόσφυγες και τους αιτούντες πολιτικό άσυλο»  (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής 

Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου,χχ,χσ).   

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Τη Νοµική Συµβουλευτική και Υποστήριξη των φιλοξενούµενων στο Κέντρο για θέµατα 

Προσφυγικού Καθεστώτος έχει αναλάβει το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. Παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο Κέντρο µία φορά την εβδοµάδα. Η µέση τιµή προσέλευσης στη Νοµική 

Υπηρεσία ανά ηµέρα ανέρχεται στον αριθµό των 12 ατόµων» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής 

Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ ,χσ). 

«Ο συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων από τη Νοµική Υπηρεσία ανέρχεται στους 450. Το 

75% αυτών προσέρχεται για ενηµέρωση και συµβουλευτική σε θέµατα διοικητικής κατάστασης και 

νοµικής φύσης, για προσπέλαση κωλυµάτων που προκύπτουν στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ή τα 

κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα Αλλοδαπών (από κακή εφαρµογή του Νόµου ή άγνοια θεσµικού 

πλαισίου από λάθη που προέρχονται από τους ίδιους τους πρόσφυγες) και το 25% για προσφυγές 

είτε σε Α' είτε σε Βαθµό και για προσφυγές που προκύπτουν πλέον κατά τη Συνθήκη του 

∆ουβλίνου» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

«Αναγνωρίζοντας ως βασική τους ανάγκη την εύρεση εργασίας αλλά και ουσιαστικό 

παράγοντα για την ανανέωση του πληθυσµού του Κέντρου την αποφυγή του φαινοµένου της 

ιδρυµατοποίησης και την κοινωνική τους ένταξη µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην οργάνωση και λειτουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας. Ένα από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οµάδα των προσφύγων και συνάµα αποτελεί το κύριο αίτηµά τους 

προσερχόµενη στην κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου είναι θέµατα υγείας. Με τις διαστάσεις που 

πήρε τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο της µαζικής εισροής προσφύγων αιτούντων άσυλο, 

δηµιουργήθηκε πέραν των άλλων προβληµάτων η µαζική διαβίωση σε χώρους και καταλύµατα 

ακατάλληλα, αλλά και υπερσυγκέντρωση στους υπάρχοντες ξενώνες. Γενικός στόχος είναι η 

ενηµέρωση των προσφύγων αιτούντων άσυλο σε θέµατα ατοµικής και ∆ηµόσιας υγιεινής για την 

προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων 

Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ).  

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

«Η Κοινωνική Υπηρεσία ιδρύθηκε στην δεκαετία του 1960 από τον Ελληνικό Κλάδο της 

∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας και έχει ήδη διανύσει 37 χρόνια ενεργούς παρουσίας στο Κέντρο. 

Την Κοινωνική Υπηρεσία στο Κέντρο Προσφύγων λειτουργεί η ∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-

Ελληνικός Κλάδος. Το Πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την Ύπατη Aρµoσrεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

«Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου που συµβαίνει να 

είναι και η µοναδική στην Επικράτεια σε παρόµοιο χώρο, διαµορφώνει το εργασιακό της 

περίγραµµα σε πολλαπλά επίπεδα µε απώτερο στόχo και σκοπό την κάλυψη πάσης φύσεως 

ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών αλλά και ταυτόχρονα την ισορροπηµένη κατά το δυνατόν 

συµβίωση στις κοινές ανθρώπινες ανάγκες. Το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελείται 

από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, µία Ψυχολόγο Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

και µία Γραµµατέα.» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, 

χσ). 

«Βασικός σκοπός του Αναπτυσσόµενου Σχεδίου ∆ράσnς της Κοινωνικής Υπnρεσίας 

είναι:  

Η ανάπτυξη πολυ-επίπεδων, αλληλοσυµπληρούµενων και αµφίδροµων ενεργειών, 

εµπλέκοντας σε αυτές και τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα (πολιτική της οριζόντιας 

προσέγγισης - mainstreaming) για την πολύπλευρη κοινωνική και εργασιακή τους προετοιµασία 

(καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων) ώστε µετά το πέρας των ενεργειών 

αυτών να ενταχθούν οµαλά, άµεσα και δυναµικά στην ευρύτερη κοινωνία. Η Κοινωνική Υπηρεσία 

εξυπηρετεί εκτός από τους εγγεγραµµένους στο Κέντρο και τους µη εγγεγραµµένους αλλά και τους 

πρόσφυγες διαµένοντες εκτός Κέντρου» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο 

Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

  «Ως τεχνική µε σκοπό την ενεργοποίηση της οµάδας - στόχου έχει αναπτυχθεί ∆ίκτυο 

Αµοιβαίας Βοήθειας. Απαρτίζεται από εθελοντές πρόσφυγες στους οποίους και διοχετεύονται 

πληροφορίες αναφορικά µε θέµατα που τους αφορούν και αυτοί µε τη σειρά τους ενηµερώνουν τους 

υπόλοιπους πρόσφυγες και τους κινητοποιούν (peer - education)» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής 

Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

     «Το περιεχόµενο των ενεργειών αποτυπώνεται ως εξής:  

• Ατοµική Υποστηρικτική Συµβουλευτική και Οµαδική Συµβουλευτική - Συµβουλευτική 

στην Οικογένεια (παροχή ψυχο-κοινωνικής στήριξης µε ιδιαίτερη έµφαση στις ευπαθείς 

οµάδες του Κέντρου αλλά και σε αλλοδαπούς που διαµένουν εκτός Κέντρου, οι οποίοι 

βρίσκονται στη φάση της αποκατάστασης, ούτως ώστε να µην επιστρέφουν και πάλι στο 

Κέντρο   

• Παρέµβαση σε τυχόν περιόδους κρίσης,  

 



• Εµπλοκή και αξιοποίηση του εθελοντικού δυναµικού στις δραστηριότητες της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας και του Κέντρου γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της οµάδας – 

στόχου.  

• Εύρεση - κινητοποίηση δωρητών για την παροχή δωρεών µετά από αξιολόγηση των 

τρεχουσών αναγκών του Κέντρου.  

• Συνεργασία µε υπηρεσίες και φορείς της τοπικής κοινότητας για το σχεδιασµό και 

υλοποίηση προγραµµάτων (εκπαιδευτικών, κοινωνικών, διαπολιτισµικών και άλλων).  

• Οργάνωση, υλοποίηση και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενήλικες και παιδιά. 

εντός του Κέντρου (νηπιαγωγείο, µαθήµατα Ελληνικών, ενισχυτική διδασκαλία, µαθήµατα 

Κουρδικής γλώσσας) καθώς και συνεργασία µε ανάλογους φορείς στην Κοινότητα (Α' και 

Β'βάθµια Εκπαίδευση, σχολεία, Κ.Ε.Κ, Ο.Α.Ε.∆).  

• Ευαισθητοποίηση ενηµέρωση της ευρύτερης κοινότητας ώστε να ενισχυθεί η ενσωµάτωση 

και αποκατάσταση των αλλοδαπών στον κοινωνικό ιστό της κοινότητας και συνάµα να 

επιτευχθεί η αποσυµφόρηση του Κέντρου» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων 

Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 
 

  

ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«1) Προώθηση στην Αγορά Εργασίας  

Αναγνωρίζοντας ως βασική τους ανάγκη την εύρεση εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

Οργάνωση - Λειτουργία Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.  

• Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, Ενέργειες Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής σε θέµατα απασχόλησης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ!ΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, έχει προσληφθεί ένας Σύµβουλος Απασχόλησης όπως και 

προβλέπεται από το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

«ΑΝΑ∆ΡΑΣΙΣ - ΙΣΤΟΣ».     Σκοπός του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της εργασιακής 

συµβουλευτικής είναι η στήριξή τους για προσαρµογή στο χώρο εργασίας και η άρση των εµποδίων 

στη διαδικασία ένταξής τους. 

2) Προγράµµατα Αγωγής Υγείας 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οµάδα - στόχος που αποτελεί και 

το κύριο αίτηµά τους προσερχόµενοι στην Κοινωνική Υπηρεσία είναι θέµατα Υγείας» (Κέντρο 

Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου ,χχ, χσ). 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

«Έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ινστιτούτο Ψυχικής 

υγείας Παιδιών και Ενηλίκων» για τη διάγνωση και παρακολούθηση και θεραπεία των ψυχικά 

ασθενών αλλά και για την πρόληψη, την άµβλυνση των δυνητικών παραγόντων εκδήλωσης ψυχικής 

ασθένειας.   

 



     Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κατόπιν διεπιστηµονικής συνεργασίας (αξιολόγηση της 

υπάρχουσας κατάστασης, ανάλυση των δεδοµένων) αποφασίσθηκε η επίσκεψη της επιστηµονικής 

οµάδας µε επικεφαλή αυτής Ψυχίατρο που πραγµατοποιείται 2 φορές το µµήνα µε κύριο σκοπό τη 

θεραπεία των ήδη διαγνωσµένων ασθενών και σε δευτερεύουσα φάση την εφαρµογή προγράµµατος 

Προαγωγής Υγείας µε βασικό σκοπό την πρόληψη.  

Εντός του Κέντρου λειτουργεί Ιατρείο µε τη µορφή Γενικού Ιατρείου - Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας (Κλινική εξέταση - ∆ιάγνωση - Παροχή φαρµακευτικής περίθαλψης).» (Κέντρο 

Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ).  

Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

«Ο Ε.Ε.Σ συµµετέχει ήδη στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL «Βελτίωση των συνθηκών 

για την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη» µέσω της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Ανάδραση 

- Ιστός» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

  

Εκπαίδευση  

Α΄βάθµια και Β΄βάθµια Εκπαίδευση  

«Για το Σχολικό Έτος 2005 - 2006 πρόκειται να λειτουργήσουν 3 τάξεις Υποδοχής για τους 

µαθητές του Κέντρου στο 1ο , στο 2ο  και 4ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Λαυρίου τα οποία και 

συστεγάζονται. Σύµφωνα µε το Π.∆ 266, Άρθρο 3, παρ.β4, το Τµήµα της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και υλοποίηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

(Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ).  

Συνεργασίες µε άλλους φορείς 

«Έχει αναπτυχθεί συνεργασία µε τη UNΙCEF για τη χορήγηση εκπαιδευτικού 

διαπολιτισµικού υλικού που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς µε σκοπό την 

καταπολέµηση του φαινοµένου ξενοφοβίας και ρατσισµού» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής 

Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Εντός Κέντρου

 Νηπιαγωγείο  

«Στο χώρο του Κέντρου, όπως ήδη προαναφέρθηκε υπάρχει το Νηπιαγωγείο. Τη φετινή 

σχολική χρονιά θα παρακολουθήσουν 7 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο 2005, αφού τότε στελεχώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.  

Εκµάθηση Ελληνικής  Γλώσσας - Ενισχυτική ∆ιδασκαλία  

Ένα από τα προγράµµατα που λειτουργούν υπό την άµεση εποπτεία της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε το Π.∆ 266 περί ∆ιοικητικής Λειτουργίας του Κ. Π.∆.ΑΑ.Α Λαυρίου 

είναι αυτό της Εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας παιδιών.  

 

 
 

 



Κουρδική Τάξη  

Επίσης µετά από αίτηµα των Κούρδων φιλοξενούµενων στο Κέντρο λειτουργεί τάξη παιδιών 

Σχολικής ηλικίας για την εκµάθηση της Κουρδικής γλώσσας. Το αίτηµά τους έγινε δεκτό για τη 

διατήρηση των παράδοσης τους και τη συνεχή επαφή µε την κουλτούρα τους.  

Εκµάθηση Ελληνικής  Γλώσσας - Ενισχυτική ∆ιδασκαλία  

Από τον Οκτώβριο 2003 η Κοινωνική Υπηρεσία υλοποιεί πρόγραµµα Ενισχυτικής 

∆ιδασκαλίας των παιδιών και Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας. Την ευθύνη για την παράδοση 

µαθηµάτων και λειτουργίας των Τάξεων έχει αναλάβει Εκπαιδευτικός υπό την εποπτεία της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας. Σκοπός είναι η ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών να ανταπεξέλθουν 

στα µαθήµατα του σχολείου αλλά και να µπορέσουν να συµβαδίσουν σε γνώσεις µε τα παιδιά 

γηγενής καταγωγής έτσι ώστε και να µη νιώθουν µειονεκτικά και να αποκτήσουν ισότητα στη 

σχολική κοινότητα» (Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, 

χσ). 

Αθλητικές–Πολιτιστικές–Εκπαιδευτικές και άλλες  ∆ραστηριότητες. 

Αθλητικές ∆ραστηριότητες. 

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου 

Λαυρεωτικής συνεχίζει εκ νέου τα προγράµµατα Αθλητικής δραστηριότητας µε σκοπό τη 

συµµετοχή των παιδιών του Κέντρου και απώτερο στόχο την επαφή τους µε αλλοεθνείς της 

ηµεδαπής για τη µείωση του συναισθήµατος της αυτοπεριθωριοποίησης» (Κέντρο Προσωρινής 

∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

«Οι δραστηριότητες της Κ.Υ ενισχύονται µε την συµµετοχή Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ε.Ε.Σ κατάλληλα εκπαιδευµένων και µε την ανάλογη εµπειρία σε θέµατα προσφύγων. Οι Εθελοντές 

απασχολούνται ώρες λειτουργίας του γραφείου του Κ.Υ, κατευθύνονται και εποπτεύονται από τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς του Κέντρου και παρέχουν εθελοντική εργασία σύµφωνα µε την 

ισχύουσα δεοντολογία και τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού.  

Οι δράσεις στις οποίες συµµετέχουν Εθελοντές είναι:  

      συνοδεία προσφύγων σε νοσοκοµεία και Υπηρεσίες  

      διεκπεραίωση άλλων διοικητικών δραστηριοτήτων στα νοσοκοµεία (παροχή φαρµάκων)  

      συµµετοχή στην οργάνωση διαπολιτισµικών εκδηλώσεων  

      (συµµετοχή) στη διανοµή υλικού στους φιλοξενούµενους  

      συµµετοχή στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θέµατα προσφύγων 

 παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου.  
 

 

 

 

 



Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας  

Ειδικότερα, στην παρούσα φάση δραστηριοποιούνται 8 εθελοντές περιοδικά µία φορά την 

εβδοµάδα. Πέραν της ιµατιοθήκης που έχει οργανωθεί και λειτουργεί υπό την ευθύνη των 

εθελοντών και λειτουργούν και άλλες δύο δράσεις:  
 

1. Εκµάθηση Αγγλικής Γλώσσας (7 άτοµα)  

2. Εκµάθηση Ελληνικής Γλώσσας (Τµήµα Γυναικών -2 άτοµα)» (Κέντρο Προσωρινής 

∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, χχ, χσ). 

          Αυτή λοιπόν είναι η πόλη του Λαυρίου µε το χθες και το σήµερα , µε την ιστορία της , τα 

προβλήµατα της , τις υπηρεσίες της , τα θετικά και µελανά σηµεία της . Είναι αυτή η αρχαία πόλη µε 

την µεγαλειώδη ιστορία και τους µεγάλους αγώνες για τα εργατικά δικαιώµατα και τις απεργίες της , 

πάντα µε αίτηµα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.. 

Είναι µια πόλη ,στην οποία  γεννήθηκαν οι αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων αδύναµων 

και φτωχών ανθρώπων . Γι'αυτό το λόγω λοιπόν και εµείς πραγµατοποιήσαµε την ερευνά µας σε 

αυτή την πόλη που όχι µονό έχει ένα Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής ανθρώπων βασανισµένων που 

έχουν περάσει κακουχίες , πολέµους και φτώχεια, αλλά και επειδή οι κάτοικοι της έχουν βιώσει από 

παλιά παρόµοια προβλήµατα και βασανιστήρια. .    
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ: Το 
µεταλλευτικό µουσείο του Λαυρίου, το πολιτιστικό κέντρο του Λαυρίου , το παλιό δηµαρχείο και οι 
εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρείας . 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ :Πανοραµική άποψη της πόλης   

 

 

 

 

 



                             ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 
 
 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑ

  

ΜΕΘΟ

9.1. Εισαγωγή 

ύγων δυστυχώς  παραµένει 

δυσεπίλυτο

 καθώς, επίσης, και κατά πόσο αυτές οι στάσεις και 

οι αντιλ

ν κατανόηση του εξεταζόµενου θέµατος. 

  

ΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

  

Στην ελληνική κοινωνία το ζήτηµα των πολιτικών προσφ

. Λαµβάνοντας υπόψη τις ξενοφοβικές τάσεις του ντόπιου πληθυσµού απέναντι στο 

«διαφορετικό», όπως επίσης και το γεγονός ότι οι έρευνες σχετικά µε τις προσφυγικές οµάδες (σε 

αντιδιαστολή µε τους µετανάστες) είναι λιγοστές, θεωρήσαµε σκόπιµη την ενασχόλησή µας µε την 

συγκεκριµένη µελέτη. Σε µια προσπάθεια, λοιπόν, οργάνωσης του ερευνητικού µέρους της µελέτης 

και της µεθοδολογίας µας ακολουθήθηκαν ιεραρχικά τα εξής στάδια: 
 

9.2. Σκοπός της έρευνας και καθορισµός της φύσης των πληροφοριών που επιδιώκουµε να 

συλλέξουµε προς µελέτη. 

Σκοπός της έρευνάς µας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν 

διαµορφώσει οι ελεύθεροι επαγγελµατίες του Λαυρίου απέναντι στους πρόσφυγες που διαµένουν 

στο Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής της περιοχής

ήψεις σχετίζονται τόσο µε οικονοµικά κίνητρα των επαγγελµατιών όσο και µε τη συχνότητα 

επαφών που έχουν αναπτύξει οι ίδιοι στην διάρκεια της καθηµερινότητάς τους µε τους πρόσφυγες. 

Σε συνδυασµό µε αυτές τις παραµέτρους θα εξεταζόταν και ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα ίδια τα 

Μ.Μ.Ε ως προς την υιοθέτηση συγκεκριµένων στάσεων και συµπεριφορών ιδίως µέσα από την 

προβολή περιπτώσεων βίας και εγκληµατικότητας. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναπτύχθηκε µια προβληµατική ύστερα από λεπτοµερή 

µελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, διατυπώθηκαν οι ανάλογες υποθέσεις έρευνας και τέθηκαν 

οι θεµατικοί άξονες αυτής, οι οποίοι εµπεριείχαν τα δεδοµένα που θεωρήσαµε σκόπιµα να 

συλλεχθούν για τη

9.3. ∆ιατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων ή υποθέσεων. 

1. Η διαµόρφωση θετικών ή αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων των ελεύθερων 

επαγγελµατιών απέναντι στους πρόσφυγες εξαρτάται από ευρύτερα οικονοµικά και κοινωνικά 

κίνητρα. 

2. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που διαµένουν σε µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόσταση από 

τον προσφυγικό πληθυσµό (οµάδα ελέγχου) είναι αρνητικοί απέναντι σε αυτόν σε σχέση µε τους 

επαγγελµατίες όπου διαµένουν κοντά στο Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο της 

περιοχής (πειραµατική οµάδα) και βρίσκονται σε συνεχή καθηµερινή επαφή και συναλλαγή µε τους 

πρόσφυγες. Άρα θεωρούµε ότι η συχνότητα επαφών αποτελεί προγνωστικό δείκτη. 
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πόφαση για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών-Τεχνικές. 

ε Υπεύθυνο Καθηγητή τον κ. 

Προκοπ

ξήχθη για τους µετανάστες.  

µπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε δύο τρόπους: α) απευθείας, όπου το κάθε 

 ως συνεντευκτές κατέγραψαν τις απαντήσεις του κάθε ατόµου. Και στις δύο 

περιπτώ

η συµµετοχής και η τήρηση της 

ανωνυµ

η και τακτική προφανώς επαφή µε τους 

πρόσφυ Επιπροσθέτως, το µεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελµατιών του Λαυρίου 

ι στην καλύτερη γνώση αναφορικά µε την 

κατηγορ

3. Τα Μ.Μ.Ε (Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης) επηρεάζουν σηµαντικά στην διαµόρφωση 

προκαταλήψεων των επαγγελµατιών απέναντι στους πρόσφυγες. 

 

9.4. Α

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων. Όπως είχε γίνει σαφές και στην 

πρόταση εκπόνησης της πτυχιακής, οι έρευνες για πρόσφυγες είναι λιγοστές, όπως και η ελληνική 

βιβλιογραφία, εποµένως χρειάστηκε να ανατρέξουµε και ως επί το πλείστον να βασιστούµε σε 

ανάλογη έρευνα που, όµως, έχει διεξαχθεί για µετανάστες στην πόλη του Ηρακλείου από 

σπουδαστική οµάδα του ΤΕΙ Κρήτης του Ζ΄ Εξαµήνου (Εαρινού Εξαµήνου Ακαδηµαϊκού έτους 

2003-2004) στα πλαίσια του µαθήµατος Σεµινάριο Τελειοφοίτων µ

άκη Μανώλη . Η έρευνα αυτή εµπεριείχε κοινά στοιχεία µε το δικό µας ερευνώµενο θέµα 

και έτσι είχαµε τη δυνατότητα µε αφορµή το συγκεκριµένο ερευνητικό πρότυπο να 

χρησιµοποιήσουµε ορισµένες υπάρχουσες παραµέτρους αλλά και να προσαρµόσουµε άλλες δικές 

µας από επιπρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές. Γι’ αυτό και το ερωτηµατολόγιο συντάχτηκε  µε βάση 

την έρευνα που διε

Η συ

άτοµο είχε την ευχέρεια να συµπληρώσει µόνο του το ερωτηµατολόγιο και β) εµµέσως, όπου οι δύο 

σπουδάστριες

σεις η παρουσία των ερευνητών κρίθηκε απαραίτητη. Η παραπάνω τεχνική διαχωρισµού της 

διαδικασίας έγινε µε βάση τον χρόνο που διέθεσαν οι ερωτώµενοι για την συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων. (Javeau, 1996). Επίσης, αποφασίστηκε πριν τη διεξαγωγή της έρευνας να 

µοιράζεται προς τους συνεντευξιαζόµενους ένα ενηµερωτικό έντυπο, στο οποίο θα αναφερόταν ο 

σκοπός της µελέτης και στο οποίο τονιζόταν η δυνατότητα της µ

ίας τους.  

Μέσα από την αποσαφήνιση του θέµατος δόθηκαν άµεσα οι περιορισµοί ως προς την 

αναζήτηση του δείγµατος. Έτσι, περιοριστήκαµε σε µια συγκεκριµένη τοπική οµάδα πληθυσµού, 

συγκεκριµένα στους ντόπιους ελεύθερους επαγγελµατίες της πόλης του Λαυρίου, οι οποίοι λόγω 

των ποικίλων υπηρεσιών που προσφέρουν έρχονται σε άµεσ

γες.   

είναι και µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής και αυτό συµβάλε

ία των προσφύγων. Εκτός όµως από τους επαγγελµατίες των επιχειρήσεων επιλέξαµε στο 

δείγµα µας και ένα µικρό ποσοστό υπαλλήλων. Μ’ αυτό θελήσαµε να δούµε αν υπάρχουν διαφορές 

στις απαντήσεις των ερωτώµενων (επαγγελµατιών και υπαλλήλων), χωρίς την πίεση των  

οικονοµικών συµφερόντων. ∆ηλαδή προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε αν οι θέσεις των ερωτώµενων 

διαφοροποιούνται λόγω της θέσης τους. Επικεντρωθήκαµε, λοιπόν, στη διερεύνηση των αντιλήψεων 

 



και στάσεων µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ανθρώπων απέναντι σε µια συγκεκριµένη οµάδα 

ξένων. 

Πηγή του δείγµατός µας υπήρξε ο πίνακας του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά 

στον οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι επαγγελµατίες του ∆ήµου Λαυρεωτικής. Μέσα από αυτόν τον 

κατάλογο έγινε η επιλογή τους σε αναλογία 1 προς 3 σε σχέση µε το σύνολό τους που είναι περίπου 

600. 

Σχετικά µε το πεδίο µελέτης  θεωρήθηκε σκόπιµο η έρευνα να λάβει χώρα σε καταστήµατα 

- επιχειρήσεις - βιοτεχνίες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Κέντρο Υποδοχής αλλά και 

σε από

 τοπικές και εθνικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο. 

9.5. Τρ ο  

ρουσιαστούν κατά την 

διάρκει

 να τονιστεί ότι το δείγµα µας είναι αντιπροσωπευτικό για την πόλη 

ρίως του Λαυρίου και όχι για όλη την Αττική, όπου διαµένουν και άλλοι πρόσφυγες και οι οποίοι 

ε επαφή µε άλλους εκεί επαγγελµατίες καθώς ο αριθµός του δείγµατος 

συγκριτ

σταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων , ρωτώντας ελεύθερους εν ενεργεία επαγγελµατίες 

ανεξαρτήτως φύλου. Κρίθηκε ότι κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα παρουσιάζονταν προβλήµατα 

ανεπαρκούς συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, γεγονός που θα επηρέαζε, σηµαντικά ίσως, στην 

αναξιοπιστία και µη αντιπροσωπευτικότητα του ίδιου του δείγµατος. 

Για την διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου οι κλίµακες µετρήσεως στάσεων, που 

χρησιµοποιήθηκαν, ήταν οι κλίµακες Likert και Guttman. (Μιχαλοπούλου, 1992). Σηµαντικό βήµα 

πάντως για την  συλλογή και αναζήτηση περαιτέρω στατιστικών στοιχείων και βοηθητικού υλικού 

ήταν η σύναψη επαφών µε άλλες

    

όπ ς αντιµετώπισης αποτυχιών στην επιλογή του δείγµατος (αρνήσεις-ελλείψεις 

στοιχείων). 

 Υπολογίζοντας τις πιθανές δυσκολίες που θα µπορούσαν να πα

α διεξαγωγής του ερευνητικού µέρους, το οποίο ολοκληρώθηκε µε 165 ερωτηµατολόγια, 

στην αναζήτηση του δείγµατός µας λάβαµε υπόψη την πιθανότητα άρνησης συµµετοχής των 

επιλεγµένων από τον πίνακα επαγγελµατιών. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, 

δηµιουργήθηκε λίστα εναλλακτικών ατόµων από τον ίδιο πίνακα. 

Αξίζει στο σηµείο αυτό

κυ

έρχονται καθηµερινά σ

ικά είναι µικρός. Άρα και τα συµπεράσµατα της έρευνας δεν µπορούν να αναχθούν στο 

σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών του Νοµού Αττικής. 

    

9.6. ∆ιαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 

 Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µέσω των ερωτηµατολογίων. Η έρευνα, όπως 

αναφέρθηκε, έπρεπε να διεξαχθεί σε συγκεκριµένους επαγγελµατίες, οι οποίοι βρίσκονταν και σε 

διαφορετικές συνοικίες του Λαυρίου, µε γνώµονα πάντα το πόσο µακριά ή κοντά απέχουν από το 

ΚΠ∆ΑΑ. Οι περιοχές αυτές για την µία από τις σπουδάστριες δεν ήταν γνωστές λόγω της µη 

εντοπιότητάς της. Αποφασίστηκε, λοιπόν, αρκετές συνεντεύξεις να πραγµατοποιηθούν µε την 

 



παρουσία και των δύο. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι σο το δυνατόν πιο κατανοητές και µη κουραστικές προς τους ερωτώµενους. Σκοπός 

µας ήταν η εξασφάλιση έγκυρων, ειλικρινών κα

ό

ι ακριβών απαντήσεων. Υπήρξαν περιπτώσεις που 

χρειάστηκε να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά µε το ερευνώµενο θέµα, καθώς αρχικά 

  από τους επαγγελµατίες. Επιπλέον, σε ορισµένα άτοµα 

αν απαραίτητο να απλοποιηθεί ακόµα περισσότερο ο τρόπος 

οβολής των ερωτήσεων. Ακόµα και σε περιπτώσεις άρνησης απάντησης σε ορισµένες ερωτήσεις 

ς της έκφρασης των επαγγελµατιών για αυτές.  

τολογίων επιδιώχθηκε η δηµιουργία ενός 

άνετου 

. 

  

9.8. Θεµατικοί άξονες 

Το εργαλείο της υν  αρθρώνεται σε επτ ατικές ενότητες. Η πρώτη 

αναφέρεται στα  δηµογραφικά σ υ ερευνώµενου πληθ  (φύλο, ηλικία, µορφωτικό 

µατική ιδιότητα, οικογενειακή κατάσταση, καταγωγή, τόπος διαµονής). Η δεύτερη 

διερευν

ά µε τα δικαιώµατα και τις 

υπηρεσίες που το ελληνικό κράτος οφείλ ς πρόσφυγες. Η τέταρτη ενότητα αφορά 

την εργασία των προσφύγων (αναγκαιότητα, τα πρόσληψής τους από τους ερωτώµενους, 

κ.λπ.). Η προτελευταία (πέ  ενότητα επικεντρώνεται  άποψη των επαγγελµατιών 

ήταν διακριτή µια µικρή επιφυλακτικότητα

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, ήτ

υπ

έγιναν προσπάθειες ενθάρρυνση

Κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµα

και οικείου κλίµατος και η ενίσχυση του αισθήµατος εµπιστοσύνης διότι διαφαινόταν κάποια 

δυσπιστία και επιφύλαξη. Αλλά και το ίδιο το ενηµερωτικό φυλλάδιο ήταν αρκετά κατατοπιστικό 

για το ποιοι είµαστε και τι καλούµαστε να διερευνήσουµε, στοιχείο που συνέβαλε στην συµµετοχή 

των περισσότερων. Εξάλλου ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η ανωνυµία των ερωτώµενων και η 

προαιρετική τους συµµετοχή. Πάντως στις αρνήσεις συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, οι οποίες 

ήταν ελάχιστες, δεν υπήρξε πίεση προς τα άτοµα αυτά και η διαδικασία προχωρούσε σε άτοµα που 

εξέφραζαν εντονότερη προθυµία

 

9.7. Επεξεργασία δεδοµένων.  

Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια 

µαθηµατικών και στατιστικών µεθόδων. Για τα στοιχεία αυτά, λόγω του ότι αφορούν την ποσοτική 

έρευνα, ακολουθήθηκε η διαδικασία της ποσοτικής ανάλυσης (May, 1995). 

Σκοπός της ανάλυσης ήταν η κατανοµή των αποτελεσµάτων σε ποσοστιαίες µονάδες, 

συγκεντρωµένες σε γραφήµατα (πίτες) ανά ερώτηση. Παράλληλα στόχος της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων ήταν η διερεύνηση της ευρύτερης σηµασίας που έχουν οι απαντήσεις των 

ερωτώµενων συνδυαστικά µε τις υποθέσεις έρευνας, το θεωρητικό µέρος της εργασίας αλλά και µε 

άλλες υπάρχουσες γνώσεις 

 έρε ας αυτής ά θεµ

τοιχειά το υσµού

επίπεδο, επαγγελ

ά τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η άποψη των ερωτώµενων για τους πρόσφυγες  

(ορισµός, προέλευση γνώσης, παράγοντες που διαµορφώνουν τις απόψεις). Συνεχίζοντας, η επόµενη 

ενότητα εστιάζει στις προσδοκίες των ανθρώπων που απάντησαν σχετικ

ει να εκχωρεί στου

πιθανότη

µπτη) θεµατική στην

 



για παραχώρηση δικαιωµάτων λέγεσθαι στους πρόσφυγες. Τέλος, η έκτη ενότητα 

διερευνά τις στάσεις κα τις εις απέναντι στους πρόσφυγες και τις σχέσεις των  

λευθέρων επαγγελµατιών απέναντι σε αυτούς.  

 

ΑΠΟΤ

α µας σε 

κοντινές (100 άτοµα) και µακρινές (65 από το Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής 

Αιτούντων Άσυλο (ΚΠ∆Α

Οι ερωτηθέντες σ Λαυρίου δεν είναι καταν ένοι ισόποσα σε σχέση µε 

τον αριθµό συµπλήρωσης ν διότι οι επιχειρήσεις   µαγαζιά που βρίσκονται  

γεωγραφικά σε κοντινή α τ  το ΚΠ∆ΑΑ είναι περισσότερα από το σύνολο όλων των 

υπολοίπων περιοχών που σ ικά σχετικά µακριά  το κέντρο της πόλης και 

συνεπώς και το ΚΠ∆ΑΑ.  δ ενων δεν είναι κα ηµένο ισόποσα σε άντρες 

ναίκες). Οι γυναίκες είναι λιγότερες σε αριθµό από τους άντρες 

διότι το

εκλέγειν και εκ

ι  αντιλήψ

ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

ΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

  

10. 1. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

10.1.1. Κατανοµή ερωτώµενων ανά περιοχή και φύλο 

To δείγµα µας είναι αντιπροσωπευτικό για ολόκληρο τον πληθυσµό της περιοχής του 

Λαυρίου. Προσπαθήσαµε να έχουµε στην ερευνά µας δείγµα από όλες τις περιοχές-συνοικίες του 

δήµου Λαυρεωτικής (Κεντρική Αγορά, Νεάπολη, Αγία Παρασκευή, Σαντορινέϊκα, Άγιος Ανδρέας, 

Νυκτοχώρι, Λιµάνι Λαυρίου, Πάνορµος, Γαϊδουρόµαντρα, Εµπορικό Κέντρο Σακιώτη 1&2, 

Ρουµάνικα). Για την πιο αξιόπιστη ανάλυση των δεδοµένων µας χωρίσαµε το δείγµ

 άτοµα) περιοχές 

Α). 

τις περιοχές του εµηµ

ερωτηµατολογίω και τα

πόσ αση από

βρί κονται  γεωγραφ  από

Το είγµα των ερωτώµ τανεµ

και γυναίκες (106 άντρες και 59 γυ

 φύλο που επικρατεί στην κατηγορία που έχουµε επιλέξει για να πραγµατοποιηθεί η ερευνά 

µας είναι σε  µεγάλη  πλειοψηφία άνδρες. Αυτό προκύπτει από  τον κατάλογο των εγεγγραµένων 

ελεύθερων επαγγελµατιών της περιοχής του Λαυρίου στο επιµελητήριο Πειραιά, πάνω στο οποίο 

στηριχθήκαµε για την διεξαγωγή της ερευνάς µας. 

Ερώτηση  Νο 1 
  Φύλλο   
1.  Άνδρες 106  
2. Γυναίκες 59 
  Σύνολο 165 

10.1.2. Ηλικία  

Οι ηλικίες  τω ω αίνονται από την ηλικία  18 έως 40 και από 40 ετών 

αι άνω. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος είναι η πρώτη ηλικιακή κατηγορία (18-40) µε 

 δεύτερη ηλικία µε ποσοστό 48%. 

Ν

ν ερ τηθέντων  κυµ  των

κ

ποσοστό 52% και έπειτα ακολουθεί η

Ερώτηση  ο 2 
Ηλικία 

1.  18 – 40 86 

 



2. 40 και πάνω 79 
  Σύνολο 165 

 

 

10.1.3.  εκπαίδευσης 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απόφοιτοι Λυκείου (32%) και µε µικρή 

διαφορά ακολουθούν οι α 0%).  Πολύ κοντά βρίσκονται οι απόφοιτοι 

Ανωτάτων Σχολών µε 19%   ∆ηµοτικού (1 ενώ απόφοιτοι Γυµνασίου 

αποτελούν το 13% αυτών. µ στό που προκύπτει αφ  αγράµµατους (1%). Ο 

ανδρικός πληθυσµός  έχει  κού  επιπέδου µε  28% (30 άτοµα) αλλά 

και απολυτήριο Λυκείου π  (31 άτοµα). Ο γυναικε ηθυσµός έχει απολυτήριο 

 37% (22 άτοµα) και ακολουθεί η κατηγορία των ερωτώµενων µε απολυτήριο 

Ανώτατ

Επίπεδο

 είναι 

πόφοιτοι Τεχνικής Σχολής (2

 και έπονται οι απόφοιτοι 5%) 

Το ικρότερο ποσο ορά τους

κυρίως  µόρφωση  τεχνι ποσοστό

σε οσοστό 31% ίος πλ

Λυκείου σε ποσοστό

ης Σχολής µε 24% (14 άτοµα) και οι απόφοιτοι  ∆ηµοτικού µε 20% (12 άτοµα). Το 

µικρότερο και σχεδόν µηδαµινό ποσοστό το έχουν οι αγράµµατοι (1 άνδρας, 1 γυναίκα).  

Ερώτηση  Νο 3 
Είστε απόφοιτος / η : 
1.  Αγράµµατος  2 
2. ∆ηµοτικό 25 
3. Γυµνάσιο 21 
4. Λύκειο 53 
5. Τεχνική σχολή 33 
6. Ανώτατη σχολή 31 
  Σύνολο 165 

10.1.4. Επαγγελµατική ιδιότητα 

Σχετικά µε την επα ν εγαλύτερο - και συντριπτικό  

ποσοστό των ερωτηθέντω 7% άτοµα) ανήκει στους ιδιοκτήτες-ελεύθερους επαγγελµατίες 

και ακολουθούν οι υπάλλη ι µε λη διαφορά και  ποσ  (21 άτοµα). Ο ανδρικός 

ηθυσµός είναι κυρίως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και όχι υπάλληλοι (100 προς 6) µε ποσοστό 

αλλήλων γυναικών µε ποσοστό 25% (15 άτοµα). 

γγελµατική ιδιότητα των ερωτηθέντω , το µ

ν  8  (144 

λο πολύ µεγά οστό 13%

πλ

94%. Ο γυναικείος  πληθυσµός είναι κυρίως ιδιοκτήτες µε ποσοστό 75% (44 άτοµα) και ακολουθεί 

το ποσοστό των υπ

Ερώτηση  Νο 4 
Είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος; 
1.  14Ιδιοκτήτης 4 
2. 21Υπάλληλος  
  1Σύνολο 65 

 

10. 1.5. Οικογενειακή κατ

Αναφορικά τώρα µε κογενειακή κατάσταση τ  ποσοστό των 

ερωτηθέντων είναι έγγαµοι  µε ποσοστό 68% (113 άτοµα) και ακολουθεί το ποσοστό 26% (43 

άσταση  

  την οι ο µεγαλύτερο

 



άτοµα) που ανήκει στην κατηγορία των άγαµων. Μόλις το 5% του δείγµατος είναι οι διαζευγµένοι 

(8 άτοµα), ενώ το µικρότερο ποσοστό 1%  το αποτελούν οι χήροι (1 άτοµο). 

 

 
 

Ερώτηση  Νο 5 
Οικογενειακή κατάσταση   
1.  Άγαµος / η 43 
2. Έγγαµος / η 113 
3. ∆ιαζευγµένος / η 8 
4. Χήρος / η 1 
  Σύνολο 165 

10.1.6. Προέλευση 

Σε σχέση µε την κατοικία των ελευθέρων επαγγελµατιών του Λαυρίου, η συντριπτική 

πλειοψη

υ κ

φία των ερωτηθέντων (94%) είναι µόνιµοι κάτοικοι (155 άτοµα) και σε πολύ µικρότερο 

ποσοστό 6% απλά εργάζονται δουλεύουν στην περιοχή του Λαυρίου (10 άτοµα), χωρίς να 

αποτελούν µόνιµους κατοίκους της περιοχής και διαµένουν σε διάφορες άλλες κοινότητες (µακρινές 

και κοντινές) πλην Λαυρίου.  Οι µόνιµοι κάτοικοι πο  γεννηθήκαν αι παραµένουν στην περιοχή 

του Λαυρίου µέχρι σήµερα αποτελούν ποσοστό 58% (95 άτοµα). Ακολουθούν τα άτοµα που έχουν 

εγκατασταθεί  ή  µεταναστεύσει στην περιοχή από το 1900 και έπειτα µε ποσοστό 31% (51 άτοµα). 

Το µικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι 5% (9 άτοµα) και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή 

µετά το 2000. 

Ερώτηση  Νο 6 
Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής; 
1.  ΝΑΙ 155 
2. ΌΧΙ 10 
  Σύνολο 165 

  

10.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώµη των Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο 

10.2.1. Γνώση των όρων «πρόσφυγας» και των διαφορών τους και «µετανάστης» 

Ερώτηση  Νο 9 
Θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει    
για εσάς η λέξη πρόσφυγας;   
1.  Σωστή απάντηση 5 10
2. Λάθος απάντηση  51
3. ∆εν αντιστοιχεί  9
  Σύνολο 5 16
   

 



Μια από τις κυριότερες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν το αν γνωρίζουν οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες τι εννοούµε µε τον ορό «πρόσφυγας» και τι σηµαίνει για τους ιδίους η λέξη αυτή. 

Από τις απαντήσεις που δοθήκαν φαίνεται ότι, σε µεγάλο βαθµό, οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

πίστευαν ότι γνωρίζουν τον ωστό ορισµό του πρόσφυγα µε ποσοστό 95% (156 άτο α). Στην 

πραγµατικότητα ένα πολύ µεγάλο ποσοστό που δηλώσαν ότι γνωρίζουν τι εννοούµε µε τον όρο 

πρόσφυγας δεν είναι πραγµατικά γνώστες. Ο αριθµός αυτός φτάνει το µόλις το 31% (51 άτοµα). Το 

άλλο 64% των ερωτηθέντων είναι πραγµατικ

σ  µ

οί  γνωστές του ορού. ∆εν παρουσιάζονται µεγάλες 

διαφορέ

ν απαντήσεων «σωστό ή λάθος» που 

 µεγαλύτερο ποσοστό 

υγές 

προέρχεται από την παρουσία και την λη (91 άτοµα, 56%). Αυτό συµβαίνει 

επειδή στην πόλη του Λ οίο διαµένουν πολλοί 

πρόσφυγες και αιτούντ  στην περιοχή, εργάζονται σε ντόπιες επιχειρήσεις 

και συναναστρέφονται ίς και ιδιαιτέρα µε τους ελευθέρ  επαγγελµατίες.  

Ερώτηση  Νο 10 

ς στα ποσοστά των µακρινών (σωστές απαντήσεις: 63% και λάθος απαντήσεις: 34%) και 

των  κοντινών περιοχών (σωστές απαντήσεις: 65% και λάθος απαντήσεις: 29%). Παρόλα αυτά 

υπάρχει µια µικρή διαφορά µεταξύ σωστών και λανθασµένων απαντήσεων στις µακρινές περιοχές. 

Από αυτό µπορεί να εξηγηθεί από την συχνή επαφή και παρουσία των προσφυγών στην πόλη  που  

ενδεχοµένως να επηρεάζει θετικά (στο θέµα αυτό) τη γνώση των ντόπιων για το ποιοι κυκλοφορούν 

δίπλα τους, τι έχουν περάσει και από πού προέρχονται. 

Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε µια σύγχυση µεταξύ του ορισµού των προσφυγών και των 

οικονοµικών µεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν και για να έχουν καλύτερες 

συνθήκες ζωής. Υπάρχει  µια στοιχειώδης διαφορά µεταξύ τω

έδωσαν οι άντρες και οι γυναίκες ερωτώµενοι. Οι γυναίκες έχουν

λανθασµένων απαντήσεων από τους άντρες ερωτώµενους (36% {21 άτοµα} σε αντιστοιχία µε 28% 

{30 άτοµα}). Η διαφορά µεταξύ σωστών και λάθος απαντήσεων στις γυναίκες είναι πολύ µικρή. Το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων είναι 61% (36 άτοµα) και αντιστοίχως το ποσοστό των λάθος 

απαντήσεων είναι 36% (21 άτοµα). 

10.2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση γνώµης και στάσεων 

Στην ερώτηση «η γνώµη που έχετε διαµορφώσει για τους προσφυγές από πού προέρχεται;», 

η επικρατέστερη άποψη που έχει διαµορφωθεί στους ελεύθερους επαγγελµατίες για τους προσφ

επαφή τους στην πό

αυρίου υπάρχει εδώ και µισό αιώνα το ΚΠ∆ΑΑ στο οπ

ες άσυλο που κυκλοφορούν

 µε τους γηγενε ους

Η γνώ  διαµορφώσει για  του γες 
προέρχεται

µη που έχετε ς πρόσφυ
 από;  

   
1.  Γειτονιά 9 
2. Πόλη 91 
3. Εργασία 36 
4. ΜΜΕ 20 
5. Αλλού 9 
  Σύνολο 165 

  

 



Η δεύτερη σε ποσοστό άποψη είναι ότι η άποψη έχει έρθει περισσότερο ως αποτέλεσµα της 

εργασιακής απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις των ερωτώµενων (36 άτοµα, 22%). Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει ότι οι επαγγελµατίες του Λαυρίου προσλ µβάνουν πρόσφυγες στην εργασία τους και 

εµπιστεύονται τις γνώσεις τους είτε σε χειρωνακτικές εργασίες (οικοδοµικέ

 α

ς εργασίες, 

χωµατο

. Αυτό συµβαίνει διότι το 

τους πρόσφυγες από την επαφή και 

παρουσ

υργικές εργασίες κ.τ.λ.) είτε σε εργασίες άλλου τύπου (αυτό έχει αναφερθεί από τους ιδίους 

τους ερωτωµένους). Τέλος υπάρχει και µια µικρότερη οµάδα (20 απαντήσεις, 12%) που υποστήριξε 

ότι διαµόρφωσε την άποψη της από τα ΜΜΕ. 

Γενικότερα δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των απαντήσεων των ανδρών και των γυναικών 

(γυναίκες: πόλη: 42%, Μ.Μ.Ε: 24%, εργασία: 19%, γειτονιά: 8%, αλλού: 7%) και (άντρες: πόλη: 

61%, εργασία: 24%, Μ.Μ.Ε: 6%, 19%, αλλού: 5% γειτονιά; 4%,). Αντιθέτως όµως βλέπουµε µια 

διαφορά µεταξύ των απαντήσεων των ερωτωµένων µεταξύ των µακρινών και των κοντινών 

περιοχών του Λαυρίου (σε σχέση πάντα µε το ΚΠ∆ΑΑ). Οι απαντήσεις των ελευθέρων 

επαγγελµατιών των µακρινών  περιοχών µας προκαλούν κάποια απορία

26% (17 άτοµα) δήλωσε  ότι  έχει διαµορφώσει άποψη για 

ία τους στην εργασία τους. Το παραπάνω ποσοστό ξεπερνάει και το ποσοστό των 

απαντήσεων των κοντινών περιοχών που κυµαίνεται σε 19%. 

10.2.3. Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε στη διαµόρφωση στάσεων και αντιλήψεων 

            Η ερώτηση που αναφέρεται στην  άποψη των ελεύθερων επαγγελµατιών  για την στάση των 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης απέναντι στην οµάδα των προσφύγων, το 30% (49 άτοµα) των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι η στάση των Μ.Μ.Ε προς τους πρόσφυγες είναι κυρίως αντικειµενική. 

Έπειτα µε διαφορά  µιας ποσοστιαίας µονάδας 29% (49 άτοµα) απάντησε ότι η στάση των Μ.Μ.Ε 

είναι κυρίως ευνοϊκή . Επίσης  µε διαφορά µιας ποσοστιαίας µονάδας και ενός ατόµου ακολουθεί το 

ποσοστό 29%  που αντιπροσωπεύει την απάντηση των ερωτώµενων «τίποτα από αυτά».  Το 

τελευταίο ποσοστό είναι  το 12% (32 άτοµα) και αναφέρεται στην εχθρική στάση των Μ.Μ.Ε. 

Ερώτηση  Νο 32 
Ποια κατά την γνώµη σας η στάση των ΜΜΕ 
προς τους πρόσφυγες;  
   
1.  Εχθρική 19 
2. Ευνοϊκή 49 
3. Αντικειµενική 49 
4. Τίποτα από αυτά 48 
 16 Σύνολο 5 

Στις  κοντι π τερο ποσοστό (33%, 33 άτο αναφέρει ότι η στάση των 

Μ.Μ.Ε είναι κυρ  ουθεί το ποσο 2% (32 άτοµα) και 

αντιπροσωπεύει τη άπ οτα από αυτά». Το αµέσως επόµεν οστό είναι το 26% (26 

άτοµα) 

νές εριοχές  το µεγαλύ µ  α)

ίως αντικειµενική. Έπειτα ακολ στό 3

ν οψη «τίπ ο ποσ

και αναφέρεται στην ευνοϊκή στάση  των Μ.Μ.Ε.  Το τελευταίο ποσοστό είναι το 9 % (9 

άτοµα)  και αφορά την εχθρική στάση των Μ.Μ.Ε απέναντι στους πρόσφυγες. Στις  µακρινές  

 



περιοχές  το µεγαλύτερο ποσοστό (35% , 23 άτοµα)  αναφέρει ότι η στάση των Μ.Μ.Ε είναι κυρίως 

ευνοϊκή, ακολουθούµενο από ποσοστό 25% (25 άτοµα) το οποίο υποστηρίζει την άποψη «τίποτα 

από αυτά» και την αντικειµενική στάση  των Μ.Μ.Ε.  Τέλος, ένα ποσοστό 15 % (10 

άτοµα) αφέρει ότι θεωρεί εχθρική την στάση των Μ.Μ.Ε απέναντι στους πρόσφυγες. 

ιαφαίνεται µια µικρή διαφορά στις απαντήσεις των ανδρών και των γυναικών. Οι γυναίκες  

ση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης είναι κυρίως 

οστό 29% (17 άτοµα), η ευνοϊκή 

µε ποσο

ρωτωµένους είχαν στο 

µυαλό τους όλους τους ξένους (οικονοµ τ.λ.), και όχι µονό τους πρόσφυγες και 

τους αιτούντες πολιτικ µαντική διαφορά στα 

ποσοστά των απαντήσε ι κοντινές περιοχές (µακρινές 

περιοχές: είναι πάρα πο  : 46  άτοµα), είναι αρκετοί: 37% ( µα), δεν είναι πολλοί: 3% 

(2 άτοµα)  και τέλος δε ωρί % (9 άτοµα), κοντινές περιο ίναι πάρα πολλοί: 60% (60 

άτοµα), είναι αρκετοί 33% α), δεν είναι πολλοί: άτοµο) και τέλος δεν  

γνωρίζω

αν

∆

απάντησαν µε ποσοστό 35% (21 άτοµα) ότι η στά

«τίποτα από αυτά» και έπειτα ακολουθούν η αντικειµενική µε ποσ

στό 24% (14 άτοµα) και  το µικρότερο ποσοστό 12% (7 άτοµα)  απάντησε ότι η στάση των 

Μ.Μ.Ε είναι εχθρική απέναντι στους πρόσφυγες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων των  

αντρών  ερωτωµένων είναι 34% (35 άτοµα) και αντιπροσωπεύει την ευνοϊκή στάση και ακολουθούν 

τα ποσοστά 30% (32 άτοµα) που αντιπροσωπεύει την αντικειµενική άποψη. Το αµέσως επόµενο 

ποσοστό είναι το 25% (27 άτοµα) και αναφέρεται στην άποψη «τίποτα από αυτά» και τέλος είναι το 

ποσοστό 11% (12 άτοµα) και αντιπροσωπεύει την εχθρική άποψη. 

 10.2.4. Η αίσθηση για τον αριθµό των ξένων στην Ελλάδα 

Η αίσθηση που έχει δηµιουργήσει η µαζική έλευση ξένων που έχουν ζητήσει  πολιτικό  

άσυλο καταγράφεται στον πίνακα 21. Το 54% περίπου των ερωτώµενων (90 άτοµα)  συµφωνεί µε 

την άποψη ότι «οι ξένοι που ζουν σήµερα στην Ελλάδα είναι παρά πολλοί».  Κάποιοι άλλοι θεωρούν 

ότι είναι αρκετοί οι ξένοι στην Ελλάδα µε ποσοστό 35% (57 άτοµα)  και ένα πολύ µικρό ποσοστό 

9% (15 άτοµα) δεν γνωρίζει ακριβώς πόσοι είναι. Ορισµένοι από τους ε

ικούς µετανάστες κ.

ό άσυλο. ∆εν παρουσιάζεται γενικότερα καµιά ση

ων των ερωτωµένων ανάµεσα σε µακρινές κα

λλοί % (30 24 άτο

ν γν ζω: 14 χές: ε

: (33 άτοµ 1% (1 

: 6% (6 άτοµα). 

Ερώτηση  Νο 21 
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο 
άτοµα από χώρες που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. Κατά την 
γνώµη σας οι ξένοι αυτοί που ζουν στην Ελλάδα  
   
1. πολλοί Είναι πάρα  90 
2. Είναι αρκετοί 57 
3. ∆εν είναι πολλοί 3 
4. ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 15 
  Σύνολο 165 

 Τα ποσοστά των απαντήσεων αντρών και γυναικών παρουσιάζονται  εξής : (άντρες: είναι 

πάρα πολλοί:  54% (57 άτοµα), είναι αρκετοί: 35% (37άτοµα), δεν είναι πολλοί: 3% (3 άτοµα) και 

ως

 



τέλος δεν γνωρίζω: 8% (9 άτοµα), γυναίκες: είναι πάρα πολλοί: 56% (33 άτοµα), είναι αρκετοί: 34% 

(20 άτοµα), δεν είναι πολλοί: 0%(0 άτοµα) και τέλος δεν γνωρίζω: 10% (6 άτοµα).  

 

 
 

 10.3. Προσδοκίες Ελλήνων από την Πολιτεία 

10.3.1. Γνώση της πολιτικής της Ελλάδας για τους πρόσφυγες 

Η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτώµενων (63%) (104 άτοµα) φαίνεται να µην γνωρίζει την 

κοινωνική και εργασιακή πολιτική της Ελλάδας αναφορικά µε τους πρόσφυγες. Τα υπόλοιπα 61 

άτοµα (37%) απάντησαν πως γνωρίζουν την κοινωνική και εργασιακή πολιτική της Ελλάδας  

απέναντι στους προσφυγές. Όµως, η πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχει µερική γνώση αλλά όχι 

πλήρης γνώση της συνολικής ανταπόκρισης της πολιτείας. Αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις 

έναντι στους πρόσφυγες. Οι 

ουν και στην επόµενη ερώτηση και να κρίνουν 

την πολ

τους αναφορικά µε την αξιολόγηση της πολιτικής της Ελλάδας απ

περισσότεροι  αποφάσισαν ότι έπρεπε να απαντήσ

ιτική από όσα γνωρίζουν από τα ΜΜΕ ή από τις διαπροσωπικές επαφές µε τους ιδίους τους 

πολιτικούς προσφυγές. Τα αποτελέσµατα αυτής της απόφασης είναι τα εξής: το 61% (101 άτοµα) 

είπε ότι η κοινωνική και εργασιακή  πολιτική δεν είναι ούτε επαρκής, ούτε ανεπαρκής, έπειτα 

ακολουθεί η απάντηση ότι η πολιτική είναι ανεπαρκής µε ποσοστό 24% (40 άτοµα) και τέλος είναι η 

απάντηση που έδωσε ένα µέρος του δείγµατος µε ποσοστό 15% (24 άτοµα). 

 Ερώτηση  Νο 27 
Γνωρίζετε την κοινωνική και εργασιακή πολιτική 
της Ελλάδας απέναντι στους Πρόσφυγες; 
   
1.  ΝΑΙ 61 
2. ΌΧΙ 104 
  Σύνολο  165

 Οι µως που προκαλούν µεγαλύτερη εντύπωση είναι οι απαντήσεις των   

ερωτηθέντων  κο ών καθώς οι απαντήσεις των κών. Ένας  µεγάλος αριθµός 

ερωτωµ ων (69 άτοµα, 69%) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν την πολιτική του κράτους απέναντι 

στους π

µε την µεγαλύτερη σηµαντικότητα. Πιστεύουµε πως αυτό µπορεί να συµβαίνει διότι οι Έλληνες 

απαντήσεις ό

 των ντινών  περιοχ γυναι

έν

ροσφυγές, ενώ τα υπόλοιπα 31 άτοµα (31%) γνωρίζουν. Οι απαντήσεις των γυναικών ήταν 

περισσότερο αρνητικές µε ποσοστό 73% (43 άτοµα) παρά θετικές µε ποσοστό 27% (16 άτοµα). 

10.3.2. Τοµείς που πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική για τους πρόσφυγες 

Πριν γίνει η ανάλυση των αποτελεσµάτων των απαντήσεων των ερωτώµενων  για την 

πολιτική της πολιτείας απέναντι στους προσφυγές πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην συγκεκριµένη 

ερώτηση δόθηκαν µέχρι και δυο απαντήσεις. Σχετικά µε την ερώτηση που αναφέρεται στις 

ενέργειες-δράσεις που πρέπει να δοθεί  µεγαλύτερη  βαρύτητα από το Ελληνικό κράτος ,το 

µεγαλύτερο ποσοστό 23% (51 άτοµα) πιστεύει ότι η στέγαση και η διαβίωση είναι από τις ενέργειες 

 



είναι ένας φιλόξενος λαός που βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και οι πρόσφυγες είναι 

µια κατηγορία ανθρώπων που αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Έπειτα ακολουθεί η ενεργεία που 

έχει να άνει µε την εκπαίδευση και την εκµάθηση της Ελληνικής γλωσσάς µε ποσοστό 22% (51 

άτοµα). ι πρόσφυγες, εφόσον ζουν σε έναν χώρο όπως η Ελλάδα, πρέπει να µάθουν να µιλούν την 

ελληνικ  γλώσσα για να µπορέσουν να συνεννοούνται µε τους ντόπιους και να εκπαιδευτούν σε 

ελληνικ  σχολεία. Άλλωστε η εκπαίδευση θεωρείται ως δικαίωµα όλων των ανθρώπων είτε είναι 

υπήκοοι ιας χώρας είτε όχι. Το αµέσως επόµενο ποσοστό είναι η εργασία µε 18% (43 άτοµα) διότι 

µόνο µε την εργασία µπορούν να επιβιώ ν τις δικές τους βιοποριστικές ανάγκες 

και της οικογένεια ρότερα ποσοστά έχουν να κάνουν µε ν ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη µε 11% 6 άτοµα), µ  εµπιστοσύνη και 

αποδοχή από τους π  την γή  νοοτροπίας  τους  

µε  6  % (14 άτοµα). 

10.4. Αντιλήψεις γ τη  

10.4.1. Αναγκαιότητα ε

Η γενική α λη ς φάν ε από το συντριπτικά 

µεγάλο αντίστοιχο ο % δήλωσε το αντίθετο.  άποψη  για την 

απασχόληση των π  και από τα δύο φύλα µε αντιστοιχ 2% στους άντρες και 

85% στις γυναίκες τα ίδια επίπεδα κυµαίνο  ποσοστά ανάµεσα και στους επαγγελµατίες που 

βρίσκονται τόσο σ ον  από το ΚΠ∆Α  το ποσοστό 

της θετικής άποψ  σ κατηγορίες επαγγελµα ν, δηλαδή καθεµία 

συγκεντρώνει το σ ρι

Ερώτηση  Νο 18 

κ

Ο

ή

ά

 µ

σουν και να καλύψου

ς τους. Τα µικ τη

 (2  άτοµα), µε την ασφάλιση µε 9% (21 ε την

 ντό ιους µε ποσοστό 8% (19 άτοµα), και τέλος µε αλλα

ια ν εργασιακή απασχόληση των προσφύγων

ργασίας των προσφύγων 

ντί ψη περί του θέµατος αυτού είναι θετική, όπω ηκ

 ποσ στό (83%), ενώ µόλις το 17 Η θετική

ροσφύγων διατηρείται ία 8

. Σ νται τα

ε κ τινή όσο και σε µακρινή απόσταση Α. Μάλιστα

ης υµπίπτει και για τις δύο τιώ

υντ πτικό ποσοστό της τάξης του 83%. 

Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή απασχόληση των 
προσφύγων;  
   
1.  ΝΑΙ 137 
2. ΌΧΙ 28 
  Σύνολο 165 

  

Στην αµέσως επόµενη ανοιχτού τύπου ερώτηση, κλήθηκαν όλοι να εκφράσουν την 

αιτιολογία τους για την άποψή τους, θετική ή αρνητική. Έτσι, σύµφωνα µε τις απαντήσεις εκείνων 

που απάντησαν θετικά συλλέχθηκαν 155 απαντήσεις, στις οποίες υποστηρίχθηκε πρωτίστως ότι 

µέσα από την εργασία οι πρόσφυγες θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν βιοποριστικές τους ανάγκες 

(51 απαντήσεις) και έπειτα ότι θα αποφευχθούν εγκληµατικές συµπ ριφορές καθώς η µη 

απασχόλησή τους θεωρούν ότι θα έχει ως επακόλουθο την διάπραξη παρανόµων πράξεων 

προκειµένου να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους (41 απαντήσεις). ∆εν έλειψαν και οι αναφορές σε 

λόγους κοινωνικής ενσωµάτωσης ή επανένταξης (24 άτοµα), σε ίσα εργασιακά δικαιώµατα µε τους 

ε

 



ντόπιους (17 άτοµα) καθώς επίσης και στην αναγνώριση του  ότι µε τους πρόσφυγες βελτιώνεται η 

όλη παραγωγή της περιοχής (12 άτοµα). 

 

 

 

 
 

  Ερώτηση  Νο 19 
Για ποιο λόγο   
1. Κοινωνική καταξίωση & αξιοπρέπεια  5 
2. Βελτίωση παραγωγής περιοχής 12 
3. Κοινωνική   επανένταξη & ενσωµάτωση   24 
4. Μείωση παραβατικότητας-µικροέγκληµα 41 
5. ∆ικαίωµα στην εργασία/ίσα δικαιώµατα 17 
6. Επιβίωση /Βιοποριστικοί λόγοι 51 
7. Μη επαρκής παροχές από την πολιτεία 1 
8. ∆ικαίωµα σε κρατικές παροχές 1 
9. Οικονοµική ανεξαρτησία 2 
10 ∆εν απαντώ 1 
  ΌΧΙ   
1 Ανεργία στους ντόπιους 20 
2 Προτίµηση ντόπιων σε εργασίες 3 
3 Συντήρηση από τον ΟΗΕ 2 
4 ∆εν είναι αναγκαία η εργασία τους 1 
5 ∆εν απαντώ 3 

 

 Πιο συγκεκριµένα σχετικά µε τις παραµέτρους που αναλύθηκαν και αναφέρονται  

λόγους για τους οποίους πρέπει να εργάζονται οι πρόσφυγες, στις 96 απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους επαγγελµατίες των κοντινών καταστηµάτων µε θετική άποψη, 29 αναφορές έγιναν για µείωση 

της παραβατικότητας/ εγκληµατικότητας, 28 για ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών των 

προσφύγων, 13 για κοινωνική επανένταξη και ενσωµάτωση αυτών των πληθυσµ , 8  βελτίωση 

της παραγωγικότητας της περιοχής, 4 για να έχουν οι πρόσφυγες κοινωνική καταξίωση και 

αξιοπρέπεια, 2 για να εξασφαλίσουν την οικονοµική τους ανεξαρτησία, µια για το ότι έχουν 

δικαίωµα

 στους

 

 ών για

 στις κρατικές παροχές και από µια τελευταία κρίθηκε ότι η εργασία τους είναι αναγκαία, 

καθότι οι κρατι  ς  ακριν

 , 11

 

περ

κα

 υπάρχουσες κές παροχέ  δεν επαρκούν. Στους επαγγελµατίες τώρα των µ ών 

περιοχών, που συγκέντρωσαν 59 απαντήσεις, 23 αναφορές έγιναν για ικανοποίηση των 

βιοποριστικών τους αναγκών, 12 για µείωση της παραβατικότητας/εγκληµατικότητας  

για κοινωνική επανένταξη και ενσωµάτωση των προσφύγων, 7 για ίσα δικαιώµατα στην εργασία, 4 

για βελτίωση της παραγωγικότητας της ιοχής, µια µόνο για κοινωνική καταξίωση και 

αξιοπρέπεια και ένας δεν απάντησε θόλου. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι οι επαγγελµατίες της 

 



πρώτης κατηγορίας ανέφεραν δύο παραπάνω λόγους. Το δικαίωµα, δηλαδή, στις κρατικές παροχές 

αλλά και την ανεπάρκεια που υπάρχει σε αυτές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εργασιακή 

απασχόληση των προσφύγων. Γενικά πάντως δεν διαφαίνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ 

των δύο κατηγοριών. Απλά των κοντινών δίνουν κυρίως προτεραιότητα στην πιθανότητα εµφάνισης 

εγκληµατικής συµπεριφοράς από την έλλειψη εργασίας, ενώ των µακρινών εστιάζουν στην κάλυψη 

των βιοποριστικών αναγκών των προσφύγων.  

ς του 17% εξέφρασε την άποψη ότι 

δεν είνα

ροντίζει για αυτά τα άτοµα, άρα δεν είναι απαραίτητο να απασχολούνται, εν 

συνεχεί από τρεις πάλι αναφορές εκφράστηκε ως λόγος η δίωξή τους από την Ελλάδα, στοιχείο 

που µάλλον παραπέµπει σε πεποίθηση ιτιολογία, ενώ τρία ακόµα άτοµα δεν 

θέλη ι τόσο 

επιτακτική  εργασία. Από όλα τα παραπάνω η κυρίαρχη άποψη που διαφαίνεται είναι 

ότι ο ρίς δουλειές, καθίστανται άνεργοι, λόγω των ξέν

Π  τις απαντήσεις των επαγγελµατιώ σο των κοντινών όσο 

και   αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι ο  κατηγορίες δίνουν 

πρω ω  µε ισάριθµη αναλογία (10 απαντήσεις εκατέρωθεν). Από 

τους α ριοχών τρεις µόλις αναφορές ναν, από τις οποίες 

εκφρ τη γος µη απασχόλησης των προσφύγων η δίωξη απ  χώρα, αν και όπως 

τονίσαµ αυτό αποτελεί πεποίθηση και όχι τόσο αιτιολογία. Με άλλες δύο αναφορές από αυτή την 

κατηγορ

Από την άλλη µια µικρή αναλογία του συνόλου της τάξη

ι απαραίτητη η απασχόληση των προσφύγων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν, σχετικά µε τους 

λόγους για τους οποίους δεν κρίνεται απαραίτητη η εργασιακή απασχόληση των προσφύγων, ήταν 

συνολικά 33. Ο µεγαλύτερος αριθµός από τις αναφορές (20) επικεντρώθηκε στο ότι οι πρόσφυγες 

δεν πρέπει να εργάζονται γιατί επιτείνεται η ανεργία των ντόπιων µε την πρόσληψη ξένου εργατικού 

δυναµικού, έπειτα ακολούθησαν 4 περιπτώσεις αιτιολογίας µε ισάριθµες απαντήσεις, δηλαδή µε 

τρεις αναφορές υποστηρίχθηκε ότι πρέπει οι ντόπιοι να προτιµώνται και όχι οι πρόσφυγες, µε άλλες 

τρεις ότι ο Ο.Η.Ε φ

α 

 παρά σε βάσιµη α

σαν να απαντήσουν. Μόνο ένα άτοµο απάντησε ότι δεν είναι για τους πρόσφυγες κα

 η ανάγκη για

ι ντόπιοι µένουν χω ων. 

αρατηρώντας πιο αναλυτικά ν τό

των µακρινών περιοχών ι δύο

τίστ ς βάση στην ανεργία των ντόπιων

 επ γγελµατίες των µακρινών πε  έγι

άσ κε ως λό ό την

ε, 

ία και µια από την κατηγορία των κοντινών υποστηρίχθηκε ότι ο ΟΗΕ φροντίζει για τις 

ανάγκες των προσφύγων, πράγµα που προφανώς σηµαίνει ότι οι τελευταίοι δεν χρειάζεται να 

εργάζονται. Επίσης από τους επαγγελµατίες των κοντινών,  τρία άτοµα ήταν εκείνα που 

προσθέσανε, εκτός από τα προηγούµενα, ότι οι ντόπιοι είναι εκείνοι που θα  πρέπει να προτιµώνται 

στις εργασίες  και µόνο ένα ότι η εργασία για τους πρόσφυγες δεν είναι και τόσο απαραίτητη 

γενικώς. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι ερωτώµενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία κρίνουν 

απαραίτητη την εργασιακή απασχόληση των προσφύγων, κυρίως για να µπορέσουν οι τελευταίοι να 

επιβιώσουν, για να αποφευχθούν εγκληµατικές συµπεριφορές στην τοπική κοινωνία και κατ’ 

επέκταση να µπορέσουν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

παρουσιάζονται γενικά ευαισθητοποιηµένοι αναφορικά µε το θέµα της εργασιακής απασχόλησης 

των προσφύγων και στηρίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αν και ένας από τους βασικότερους 

 



λόγους που αποδέχονται αυτό το δικαίωµα φαίνεται να είναι ο φόβος της εγκληµατικότητας, που 

πιθανότατα να εκδηλώσουν οι πρόσφυγες, αν δεν έχουν πουθενά να εργαστούν. Αδιάφορο 

παράλληλα δεν θα πρέπει να µας αφήσει και το γεγονός της αντίληψής τους ότι οι πρόσφυγες 

συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας της περιοχής, στοιχείο που προφανώς συνδέεται 

µε το είδος των σχέσεων που έχουν αναπτύξει (πελατειακές - επαγγελµατικές). 
 

10.4.2. 

 

Παράγοντες προτίµησης ξένου εργατικού δυναµικού 

Οι κύριοι λόγοι για την προτίµηση ξένων εργατών από ντόπιους εργοδότες συνοψίζονται 

στους παρακάτω: το 40% των ερωτωµένων απάντησε ότι αποτελούν φθηνό εργατικό δυναµικό, το 

23% ότι είναι ευέλικτοι στην δουλειά τους και ακόµα ένα εξίσου µη αµελητέο ποσοστό της τάξεως 

του 22% ότι δεν βρίσκουν Έλληνες για τις ίδιες δουλειές. Μόνο το 10% των επαγγελµατιών πιστεύει 

ότι οι εργοδότες προσλαµβάνουν ξένους, και ειδικά πρόσφυγες, επειδή είναι αποδοτικοί, ακολουθεί 

ένα 3% που θεωρεί ότι η πρόσληψή τους γίνεται για κοινωνικούς λόγους και τέλος ένα 2% επειδή 

είναι ειδικευµένοι.  
 

Ερώτηση  Νο 20 
Γιατί πιστεύετε ότι οι Έλληνες εργοδότες προσλαµβάνουν ξένους εργάτες (µέχρι 
δύο επιλογές);  
   
1.  Είναι φθηνοί 109 
2. Είναι αποδοτικοί 27 
3. Είναι ειδικευµένοι 6 
4. ∆εν βρίσκουν 62  Έλληνες 
5. Για κοινωνικούς λόγους 8 
6. Είναι ευέλικτο ην δ ά  ι στ ουλει 64
  Σύνολο  276

  

ι γιατί 

αποτελούν φθηνά εργατικά χέρια, όµω τητα στην περίπτωση της µη εύρεσης 

Ελλήνων για απασχόληση ακολουθεί η ευελιξία που αρουσιάζουν οι ξένοι στην 

δουλειά τους, µε ποσοστό α δεν θεωρείται και α υτούς κύριος παράγοντας  

και συγκεντρώνει µόλις τ 0 εύει ότι διαδρ ίζουν κάποιο ρόλο λόγοι 

κοινωνικοί και ένα 3% ε Στις απόψεις τώρα των επαγγελµατιών των µακρινών 

καταστηµάτων τηρείται ι ά, όπως στο γενικό σύνολο,  µε τους παράγοντες 

πρόσληψης ξένου εργατικού δυνα  µε ποσοστά 39% (για το ότι  φθηνοί), 25% (για το ότι 

Οι παραπάνω λόγοι ισχύουν και για τα δύο φύλα µε τη διαφορά ότι οι γυναίκες εµµένουν 

κυρίως στους δύο πρώτους λόγους µε ποσοστά 46% και 26%, ενώ η τρίτη µεταβλητή σηµειώνει 

ποσοστό της τάξης του 17%. Η αποδοτικότητα και εδώ συγκεντρώνει µικρό ποσοστό (9%) όπως 

επίσης και οι δύο τελευταίες µεταβλητές, οι οποίες φθάνουν το 1% η καθεµία αντίστοιχα. Οι άνδρες, 

από την άλλη, εστιάζουν και αυτοί µε ποσοστό 36% στο ότι οι ξένοι προσλαµβάνοντα

ς δίνουν προτεραιό

 (25%) και µετά  π

 22%. Η αποδοτικότητ πό α

ο 1 %. Μόνο ένα 4% πιστ αµατ

η ιδίκευση. 

η ίδ α σειρ σχετικά

µικού  είναι

 



είναι ευ

ς  και το 22% ότι 

προσλα

ίζονται αυτή την άποψη περισσότερο (12%) σε σχέση µε εκείνους των κοντινών (8%). 

10.4.3. 

έλικτοι) και 20% (για το ότι δεν βρίσκουν Έλληνες). Η αποδοτικότητα αγγίζει το 12%, οι 

κοινωνικοί λόγοι το 3% και η ειδίκευση το 1%. Αντίθετα στους επαγγελµατίες των κοντινών, 

ισχύουν οι αναλογίες που είδαµε και στο αντρικό φύλο, δηλαδή το 40% θεωρεί ότι είναι φθηνά 

εργατικά χέρια, το 24% ότι δεν βρίσκουν Έλληνες για παρόµοιες δουλειέ

µβάνονται λόγω ευελιξίας. Η αποδοτικότητα εδώ φτάνει το 8%, ενώ οι δύο άλλες 

µεταβλητές συµπίπτουν σε ποσοστά, δηλαδή 3% συγκεντρώνει η καθεµία.  

 Επικρατέστερη, εποµένως, άποψη στους λόγους πρόσληψης ξένων εργατών είναι αυτή που 

υποστηρίζει ότι το ξένο στοιχείο αποτελεί φθηνό εργατικό δυναµικό για τους Έλληνες εργοδότες, 

καθώς και ότι είναι ευέλικτο. Επίσης, παρόλο που είχε εκφραστεί η άποψη, έστω και από ένα µικρό 

ποσοστό, ότι οι Έλληνες µένουν χωρίς δουλειές επειδή τις παίρνουν οι ξένοι, εδώ υποστηρίζεται σε 

ποσοστό 22% ότι το ελληνικό εργατικό δυναµικό είναι αυτό που δεν διατίθεται για ανάλογες 

εργασίες, αντίληψη που υποστηρίζεται, όπως είδαµε ιδίως από τους επαγγελµατίες των κοντινών 

περιοχών και κατά φύλο από τους άνδρες. Συµπεραίνουµε, συνεπώς, ότι οι ερωτώµενοι, εν µέρει 

αναγνωρίζουν πως δεν ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου οι πρόσφυγες αλλά και γενικότερα οι ξένοι για τις 

απώλειες εργασιών. Η αποδοτικότητα φαίνεται να µην αποτελεί για τους επαγγελµατίες σοβαρό 

παράγοντα πρόσληψης, αν και, εξετάζοντας τους πιο εξειδικευµένα, αυτοί των µακρινών 

ενστερν

Προβλήµατα στην αγορά εργασίας από τους ξένους 

Ερώτηση  Νο 23 
Πιστεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά 
προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό από την 
παρουσία αυτών των λαών; 
   
1.  ΝΑΙ 119 
2. ΌΧΙ 46 
  Σύνολο 165 

  Το µεγαλύτερ  µέρος των ερωτώµενων (72%) απάντησε ότι δηµιουργούνται εργασιακά 

προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό από την παρουσία των προσφύγων, αν και όπως υποστήριξαν οι 

περισσότεροι είναι αναγκαία η εργασιακή απασχόληση αυτών των ανθρώπων. Παρατηρήθηκε 

κοινότητα απόψεων τόσο στους άνδρες

ο

 όσο και στις γυναίκες µε ποσοστό 69% και 78% αντίστοιχα 

και κοντινών αποστάσεων (75%).  και παράλληλα στους καταστηµατάρχες µακρινών (68%) 

Ερώτηση  Νο 24 
Ποια είναι αυτά   
1.  Ανεργία 63 
2. Ανταγωνισµός 18 
3. Πτώση µεροκάµατου 41 
4. Κανένα 46 
5. Άλλο 2 
  Σύνολο 170 

 



 Με βάση το ποσοστό του συνόλου που θεωρεί ότι δηµιουργούνται εργασιακά προβλήµατα 

στους ντόπιους, βλέπουµε ότι όταν κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα προβλήµατα, το 37% του 

συνόλο πρωτίστως ανέφερε την ανεργία και ακολουθεί η πτώση µεροκάµατου µε ποσοστό 24%. Ο 

ανταγωνισµός συγκέντρωσε µόλις το 11%, ενώ ένα 2% προσδιόρισε κάτι άλλο. 

ι απαντήσεις πιο συγκεκριµένα των ανδρών για τις δύο επικρατούσες µεταβλητές 

διαµορφώθηκαν στην κλίµακα του 38% και 21% αντίστοιχα και των γυναικών στο 41% και 27%. 

Στις άλλες δύο µεταβλητές, και στα δύο φύλα, το 10% έκανε λόγο για ανταγωνισµό, ενώ από τους 

άνδρες νείς δεν προσδιόρισε κάποιο άλλο, δικής του κρίσης, εργασιακό πρόβληµα, όπως έγινε µε 

ένα ποσοστό της τάξης του3% από τις ικρή διαφοροποίηση υπάρχει µεταξύ 

µακρινών-κοντινώ ία διατηρείται και εδώ σε πρωταρχική 

θέση µε ποσοστό  ενώ η πτώση µεροκάµατου και ο ανταγω  ανέρχονται στις ίδιες 

ποσοστιαίες µονά Καθεµιά δη  από αυτές τις δύο µεταβλητέ γκεντρώνει ένα ποσοστό 

της τάξεως του 12 ενώ ακολουθ ις 1% που προσδιόρισε κά ο. Από την άλλη και στα 

κοντινά  ωταρχ  

µεροκάµ αρκετ εγαλύτερο ποσοστό των ακρινών το

τους ε

ς, ενώ ο παράγοντας «ανταγωνισµός» φαίνεται να µην επηρεάζει τόσο σηµαντικά την 

 πτώση του µεροκάµατου, κατάσταση η 

οποία τονίστ

υσία των ανθρώπ

 τα 

 

 η πλειοψηφία των 

ελεύθερων επαγγελµατιών τικά απέναντι σε αυτού του είδους την 

υποστήριξη. Πιο συγκ θα είχαν κάπο  πρόβληµα να ενοικιάσουν 

διαµέρισµα τους σε αλλοδαπό πρόσφυγα. 

Η ίδια θετική εση πάρχει και στις δύο πλευρές επαγγελµατιών (κοντινών-

µακρινών) αλλά και σ   συγκεκριµένα οι επαγγελ ες των κοντινών περιοχών 

υ 

Ο

κα

 γυναίκες. Κάποια µ

ν καταστηµάτων. Στα µακρινά η ανεργ

 42% νισµός

δες. λαδή ς συ

% εί και µόλ τι άλλ

 η ανεργία προβάλλεται ως πρ ικό πρόβληµα µε ποσοστό 36% αλλά η πτώση 

ατου συγκεντρώνει ένα ά µ   έναντι  µ , που φτάνει  

28%. Το 10% µόνο απέδωσε ως πρόβληµα τον ανταγωνισµό και πάλι µονάχα το 1% ανέφερε κάτι 

άλλο.  

Είναι, λοιπόν, εµφανές ότι οι επαγγελµατίες στα προβαλλόµενα εργασιακά προβλήµατα 

δίνουν βαρύτητα στην ανεργία, η οποία επιδεινώνεται από πρόσφυγες, σύµφωνα µ  τα 

λεγόµενα του

αγορά εργασίας. Προβάδισµα από τον ανταγωνισµό έχει η

ηκε από τους επαγγελµατίες, κυρίως, των κοντινών καταστηµάτων. Μια κατάσταση 

που προφανώς µε την απασχόληση των προσφύγων επιβαρύνει άµεσα το γηγενές εργατικό 

δυναµικό. Γενικά πάντως, ενώ από τη µια φαίνεται να υποστηρίζουν την εργασιακή απασχόληση 

των προσφύγων, από την άλλη πιστεύουν ότι η παρο  αυτών  ξένων ων επιφέρει 

δυσµενείς επιπτώσεις στην εργασιακή ζωή του γηγενούς πληθυσµού. Προφανώς θεωρούν ότι

εργασιακά προβλήµατα είναι πιο εµφανή και διογκωµένα στο ευρύτερο επίπεδο της οικονοµικής 

ζωής της δική τους τοπικής κοινωνίας.  

 10.5. Αντιλήψεις για τα δικαιώµατα των προσφύγων 

10.5.1. Πρόθεση υποστήριξης σχετικά µε το θέµα της στέγασης των προσφύγων

Σχετικά µε το θέµα της ενοικίασης διαµερίσµατος σε πρόσφυγα

, δηλαδή το 1

εκριµένα δήλωσαν ότι δεν 

7%, απάντησε αρνη

ιο

διάθ  ενυ των 

τα δύο φύλα. Πιο µατί

 



συγκέντρωσαν ένα ποσοστό της τάξεως του 70% και των µακρινών του 72%. Αντίστοιχα σε σχέση 

ώς και οι γυναίκες µε 73%. µε το φύλο και οι άντρες απάντησαν θετικά µε ποσοστό 70% καθ

 

 
 

 

 

 

Ερώτηση  Νο 14 
Εάν είχατε κάποιο διαµέρισµα θα το    
νοικιάζατε σε κάποιον αλλοδαπό;   
1.   1ΝΑΙ 17 
2.  ΌΧΙ 48 
   Σύνολο 165 

  

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν είναι απορριπτικοί ή 

προκατειληµµένοι απέναντι στην προοπτική ενοικίασης καταλύµατος σε κάποιον πρόσφυγα. Με 

άλλα λόγια δηλαδή είναι εµφανής η πρόθεσή τους να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη οµάδα στον 

τοµέα της στέγασης µέσω δικής τους ιδιοκτησίας, παρόλο που όπως φάνηκε παραπάνω εστίασαν σε 

κάποια εργασιακής κυρίως φύσεως προβλήµατα, θεωρώντας για αυτά κύριους υπαίτιους τους 

πρόσφυγες. 

10.5.2. Πρόθεση πρόσληψης προσφύγων ως προσωπικό 

Οι επαγγελµατίες, το 64% του συνόλου απάντησε θετικά σε ερώτηση αν θα προσλάµβαναν 

κάποιον πρόσφυγα στην επιχείρησή τους. Και εδώ δεν υπήρξε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση 

ανάµεσα στα δύο φύλα, καθώς και οι δύο πλευρές φαίνεται να υποστηρίζουν αυτή την ενέργεια µε 

ποσοστά 65% και 63% αντίστοιχα. ∆ιαφοροποίηση, επίσης, δεν υπήρξε σε κοντινά - µακρινά 

καταστήµατα, όπου το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ανήλθε στο 69% και 70% αντίστοιχα. 

            Από εδώ γίνεται αντιληπτό ότι οι ντόπιοι επαγγελµατίες µάλλον δεν θα είχαν πρόβληµα να 

προσλάβουν έναν ξένο. Παρουσιάζονται µε άλλα λόγια ανοιχτοί προς αυτή την προοπτική. Η στάση 

τους αυτή είναι πιθανό να συνδέεται µε κίνητρα οικονοµικά, όπως της φθηνής εργασίας αλλοδαπών 

καθώς και οι ίδιοι οι ερωτώµενοι υποστήριξαν σε προηγούµενη ερώτηση ότι οι γενικά οι εργοδότες 

έχουν ως κίνητρο πρόσληψης το φθηνό µεροκάµατο των ξένων εργατών. 

Ερώτηση  Νο 17 
Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα 
στην δική σας επιχείρηση   ; 
   
1.  ΝΑΙ 106 
2. ΌΧΙ 59 
  Σύνολο 165 

 



  

τηση  Νο 30 

10.5.3. Παραχώρηση εκλογικών δικαιωµάτων σε πρόσφυγες 

Ο Πίνακας 30 αναφέρεται στο αν θα πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το δικαίωµα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το 60% των ερωτώµενων έδωσε αρνητική απάντηση, ότι δεν πρέπει 

δηλαδή να λάβουν τα ανάλογα δικαιώµατα, ποσοστό το οποίο ταυτίζεται και στα δύο φύλα µε τις 

γυναίκες κατά µία µονάδα λιγότερη, δηλαδή 59%. 

 

 

Ερώ
Πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το   
δικαίωµα του «εκλέγειν & εκλέγεσθαι»;   
1.  ΝΑΙ 66 
2. ΌΧΙ 99 
  Σύνολο 165 

  

Αξιοσηµείωτο, όµως, είναι το γεγονός ότι ενώ στα κοντινά καταστήµατα η διαφορά µεταξύ 

θετικής και αρνητικής απάντησης των επαγγελµατιών είναι µεγάλη, όπως σε όλο το σύνολο, µε 

ποσοστά 34% και 66% αντίστοιχα, στους επαγγελµατίες των µακρινών καταστηµάτων η διαφορά 

µεταξύ του «όχι» και του «ναι» είναι οριακή, δηλαδή 49% και 51%. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι καταστηµατάρχες που δουλεύουν πιο µακριά από το 

ΚΠ∆ΑΑ δεν τείνουν προς απόκλιση αυτού του δικαιώµατος, όχι όµως ότι συναινούν και προς την 

πλήρη αποδοχή του. Η γνώµη τους διαµο  µέση. 

Από την άλλη, έχο ω ν χνει να αποδέχεται το συγκεκριµένο 

δικαίωµα για τους πρόσφυ οσοστό επαγγελµατιών, στον Πίνακα 31, 

όπου ζητείται η άποψη του επίπεδο εκδήλωσης του πολιτικού αυτού δικαιώµατος, το 

28% κρίνει ότι το συγκε έ ίωµα πρέπει να δοθεί και  αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο, ένα 9%, διαχωρί α ψή του, δήλωσε ότι πρέπ α δοθεί µόνο σε τοπικό και 

µόλις ένα 2% µόνο σε εθνικό ική αυτή αντίληψη ρατεί και στα δύο φύλα µε 

ποσοστ 5%, 12%, 3% το συ  γυναικών και 30%, 2% κ  του συνόλου των ανδρών. 

Και βλέ

ς σε εθνικό και τοπικό συγχρόνως επίπεδο, καθώς φτάνουν το 35%, 

ενώ στη

µικρή επιφύλαξη. 

 

ρφώνεται κάπου στη

υµε το 40% τ ν ερωτηθέντω  που δεί

γες. Με βάση, λοιπόν, αυτό το π

ς σχετικά µε το 

κριµ νο δικα σε τοπικό

ζοντ ς την άπο ει ν

επίπεδο. Η γεν επικ

υ νόλου των αι 1%ά 2

πουµε ότι το δικαίωµα της πολιτικής δραστηριότητας των προσφύγων σε επίπεδο τοπικό 

φαίνεται ότι ενισχύεται περισσότερο από τις γυναίκες παρά από τους άνδρες. Η ίδια εικόνα ισχύει 

και στα µακρινά καταστήµατα µε ποσοστά 35%, 11% και 3% αλλά και στα κοντινά µε ποσοστά 

24%, 8% και 2% αντίστοιχα.  Στην τελευταία περίπτωση θα λέγαµε ότι οι επαγγελµατίες των 

µακρινών περιοχών φαίνεται να υποστηρίζεται εντονότερα το δικαίωµα του «εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι» για τους πρόσφυγε

ν άλλη οµάδα επαγγελµατιών από τις κοντινές περιοχές, που συγκεντρώνουν το 24%, ναι 

µεν είναι θετική η διάθεση τους για αυτό το δικαίωµα, όµως από το ποσοστό τους διακρίνεται µια 

 



∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η πρόθεση των επαγγελµατιών απέναντι στα εκλογικά 

δικαιώµατα των προσφύγων δεν είναι και τόσο θετική, αν και οι επαγγελµατίες των µακρινών 

περιοχών δείχνουν να είναι κάπου στη µέση, καθώς η διαφορά θετικής και αρνητικής απάντησης 

είναι οριακή. Από αυτή τη στάση αντιλαµβανόµαστε ότι οι επαγγελµατίες ίσως να θεωρούν πως οι 

 µε µια 

τέτοιου

η προσφύγων στη γειτονιά τους, το 38% του 

υνόλου των ερωτηθέντων (63 άτοµα) απάντησαν ότι δεν κατοικούν καθόλου πρόσφυγες κοντά 

την γειτονιά τους. Το αµέσως επόµενο ποσοστό είναι 34% (56 άτοµα) και αντιπροσωπεύει αυτούς 

που είπαν ότι βρίσκονται λίγοι πρόσφυγ  κατοικία τους. Υπάρχει όµως και ένα 

σεβαστό ποσοστό 22% (3  α ρ ι αρκετοί πρόσφυγες στην γειτονιά 

τους. Οι περισσότεροι απ  ΚΠ∆ Α είτε κοντά στην κεντρική 

αγορά είτε στο λιµάνι το  αµέσως επόµενο ποσο είναι 6% (10 άτοµα)  και 

αντιπροσωπεύει την απάντηση ό χουν  υπεραρκετοί πρόσφυγ ντά στη γειτονιά τους.  

 

 

Ερώτηση  Νο 11 

ξένοι λαοί δεν έχουν θέση στο πολιτικό κοµµάτι της χώρας υποδοχής, γιατί προφανώς

 είδους διεκδίκηση θα απειλούνταν το ίδιο το πολιτικό σύστηµα της χώρας και θα 

διαταράσσονταν οι ισορροπίες της σε εθνικό και όχι µόνο σε τοπικό επίπεδο. 

 

10.6. Σχέσεις ντόπιων µε τους πρόσφυγες  

10.6.1. Φυσική εγγύτητα µε τους πρόσφυγες 

Όταν ρωτήθηκαν αναφορικά µε την ύπαρξη ή µ

σ

σ

ες εκεί που είναι η

6 άτοµα) που πάντησε ότι β ίσκοντα

ό αυτούς κατοικούν είτε κοντά στο Α

υ Λαυρίου. Το στό 

τι υπάρ ες κο

Κατοικούν πρόσφυγες κοντά 
στην γειτονιά σας και πόσοι;   
   
1.  Καθόλου 63 
2. Λίγοι 56 
3. Αρκετοί 36 
4. Υπεραρκετοί 10 
  Σύνολο 165 

  

Τα ποσοστά των απαντήσεων αντρών και γυναικών παρουσιάζονται ως εξής : άντρες 

(καθόλου: 35% (37άτοµα), λίγοι: 33% (35άτοµα), αρκετοί: 25% (27άτοµα), υπεραρκετοί: 7% 

(7άτοµα

ντων των 

µακρινώ

)), γυναίκες (καθόλου: 44% (26 άτοµα), λίγοι: 36% (21 άτοµα), αρκετοί: 15% (9 άτοµα), 

υπεραρκετοί: 5% (3άτοµα)). Το 43% των ερωτηθέντων (28 άτοµα) που έχουν την επιχείρησή τους 

σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές από το κέντρο της πόλης έχουν απαντήσει ότι κατοικούν λίγοι 

πρόσφυγες στην γειτονιά τους. 

Το ποσοστό όµως που προκαλεί µεγαλύτερη εντύπωση είναι το 32% των ερωτηθέ

ν περιοχών (21 άτοµα) που αναφέρει ότι κατοικούν αρκετοί πρόσφυγες κοντά στον τόπο 

 



διαµονής τους. Από όλα τα παραπάνω και σύµφωνα µε αυτό που πιστεύουν οι ερωτώµενοι 

συµπεραίνουµε ότι οι πρόσφυγες που µένουν  πλέον  µόνιµα στο Λαύριο - ή που µένουν για κάποιο 

χρονικό

 στα µαγαζιά τους 

δεν υπά

 διάστηµα - διαµένουν σε περιοχές που είναι πιο αποµακρυσµένες από το κέντρο της πόλης 

για διαφόρους λόγους (κυρίως βέβαια οικονοµικούς). 

10.6.2. Εγγύτητα ανάµεσα στους ερωτώµενους και τους πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο  

Στον Πίνακα 12 το 52% του συνόλου των επαγγελµατιών, οι µισοί περίπου δηλαδή, 

απάντησαν ότι κοντά στην επιχείρησή τους διαµένουν αρκετοί πρόσφυγες. Ακολουθεί ένα ποσοστό 

επαγγελµατιών της τάξεως του 22% που ανέφερε ότι οι πρόσφυγες κοντά στις επιχειρήσεις τους 

είναι λίγοι. Υπήρξε και ένα µικρό σχετικά ποσοστό 13% που ανέφερε ότι κοντά

ρχουν καθόλου πρόσφυγες και µ’ ένα αντίστοιχο, επίσης, ποσοστό κάποιοι άλλοι που 

υποστήριξαν ότι κοντά τους κατοικούν υπεραρκετοί.  
 

 

Ερώτηση  Νο 12 
Κατοικούν πρόσφυγες κοντά 
στην επιχείρηση σας  και πόσοι;   
   
1.  Καθόλου 22 
2. Λίγοι 37 
3. Αρκετοί 85 
4. Υπεραρκετοί 21 
  Σύνολο 165 

  

Όσον αφορά ανάµεσα στα φύλα η εικόνα δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από αυτή του 

γενικού συνόλου. Οι µισοί περίπου από τους 106 άνδρες µε ποσοστό 52% (55 άτοµα) εκτιµούν ότι 

κοντά σ

 και τα ποσοστά 

των µακ

τις επιχειρήσεις τους διαµένουν αρκετοί πρόσφυγες, µετά ακολουθεί το 24% (25 άτοµα) που 

πιστεύει ότι κατοικούν λίγοι, το 13% (14 άτοµα) ότι δεν υπάρχουν κοντά τους καθόλου πρόσφυγες 

όπου εδώ εντοπίζουµε µια διαφοροποίηση, αφού αυτή η µεταβλητή στο γενικό σύνολο ακολουθεί 

τελευταία και το 11% (12 άτοµα) ότι είναι υπεραρκετοί. Όσον αφορά τις 59 γυναίκες οι µισές, 

δηλαδή, το 51% (30 άτοµα) θεωρούν ότι οι πρόσφυγες είναι αρκετοί, έπειτα το 20% (12 άτοµα) ότι 

είναι λίγοι, το 15% (9 άτοµα) ότι είναι υπεραρκετοί και το 14% (8 άτοµα) ότι δεν υπάρχουν καθόλου 

πρόσφυγες κοντά στην επιχείρηση.  Τηρείται µε άλλα λόγια η γενική ακολουθία. 

Λεπτοµερή εικόνα για το πόσοι διαµένουν κοντά στις επιχειρήσεις δίνουν

ρινών και κοντινών καταστηµάτων, όπου τα πράγµατα κάπως διαφοροποιούνται. Έτσι στα 

µακρινά παρατηρούµε ότι ένα ποσοστό επαγγελµατιών της τάξεως του 43% υποστηρίζει ότι οι 

πρόσφυγες κοντά στις επιχειρήσεις τους είναι λίγοι, ενώ το 38% ότι είναι αρκετοί. Μόλις το 7% 

απάντησε ότι πρόσφυγες κοντά δεν υπάρχουν καθόλου και ένα 5% ότι είναι υπεραρκετοί. 

Στα κοντινά από την άλλη καταστήµατα το 60% των επαγγελµατιών ανέφερε ότι κοντά τους 

κατοικούν αρκετοί πρόσφυγες, ένα ποσοστό 16% ότι διαµένουν υπεραρκετοί, αµέσως µετά 

 



ακολουθεί ένα ποσοστό 15% που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν καθόλου πρόσφυγες κοντά τους και 

µόνο ένα 9% δήλωσε ότι κοντά στα µαγαζιά τους κατοικούν λίγοι. 

Ίσως να προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι µέσα στις  ίδιες κατηγορίες επιχειρηµατιών δύο 

εκ διαµέτρου αντίθετες µεταβλητές, «καθόλου» και «υπεραρκετοί», πλησιάζουν πολύ ή και 

ταυτίζονται σε ποσοστιαίες µονάδες. Γενικά αυτές οι διακυµάνσεις, που παρατηρούνται, στις 

εκτιµήσεις, υφίστανται, διότι προφανώς κάποιοι επαγγελµατίες έρχονται σε συχνότερη επαφή µε τις 

εν λόγω πληθυσµιακές οµάδες, ανάλογα µε τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει, και έτσι έχουν µια 

 άλλους που τους βλέπουν 

περιστα

άτοµα) που έχει αναπτύξει συντροφική σχέση. 

Κανείς δεν προσδιόρισε κάτι άλλο. 

Συγκεκριµένα σ η ρ ιπ υ σχέσεων µε ανάλογα 

ποσοστά µέσα στις οπο γυναίκες πρώτη θέση 

και σε αυτές κατέχουν ο επαγγελµατικές σχέσεις µε 41%,  ακολουθε  29% που δεν έχει συνάψει 

κανενός είδους σχέσει ώ ς φαίνεται να έχει αναπτύ 16% µόνο. Οι ευκαιριακές 

ανέρχονται στο 10%, εν ν υπ  καµία συντροφική. 

οιου είδους 

σχέση κ

δέχονται, απλά ίσως να µην έχουν προκύψει. Από την 

άλλη πλευρά, αυτοί που τους αποφεύγουν συνολικά είναι πολύ λίγοι. Είναι αισιόδοξο πάντως το 

 

σαφέστερη εικόνα των συνολικού αριθµού τους σε σχέση µε κάποιους

σιακά ή απλά γνωρίζουν σε γενικές γραµµές το πόσοι και που κατοικούν. 

Στην αµέσως επόµενη ερώτηση για το τι είδους σχέσεις έχουν αναπτύξει µεταξύ τους, στην 

οποία είχαν περιθώριο έως και δύο επιλογές, από τις 211 απαντήσεις που συλλέχθηκαν το 

µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου, δηλαδή το 43% (89 άτοµα), ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις τους 

είναι επαγγελµατικές-πελατειακές. Ακολουθεί ένα ποσοστό επαγγελµατιών, της τάξης του 24% (51 

άτοµα), που διατηρεί φιλικές σχέσεις µε πρόσφυγες. Το 18% (38 άτοµα) δήλωσε ότι δεν έχει τύχει 

να έχουν αναπτύξει µε τη συγκεκριµένη οµάδα καµία σχέση, ενώ το 10% (21 άτοµα) έκανε λόγο για 

σχέσεις ευκαιριακές. Είχαµε και ένα ποσοστό 4% (9 άτοµα) που αποφεύγει να έχει οποιαδήποτε 

σχέση µε τους πρόσφυγες, όµως υπήρξε και 1% (3 

τους άνδρες τηρείται  ίδια π οτεραιότητα επ έδο

ίες συγκαταλέγεται και το 1% των συντροφικών. Στις 

ι ί ένα

ς, εν φιλικέ ξει 

ώ δε άρχει

∆ιαφοροποίηση από τα συνολικά ποσοστά δεν υπάρχει στις κατηγορίες µακρινών - 

κοντινών επιχειρήσεων, καθώς και στις δύο οµάδες κυριαρχούν οι επαγγελµατικές σχέσεις και 

έπειτα οι φιλικές. Συγκεκριµένα στην πρώτη το 45% δήλωσε ότι έχει αναπτύξει σχέσεις 

πελατειακές-επαγγελµατικές, το 26% φιλικές, το 18% ότι δεν έχει συνάψει ποτέ κάπ

αι ένα 9% ότι έχουν υπάρξει σχέσεις ευκαιριακές. Αντίστοιχα για την δεύτερη οµάδα το 

40% των ερωτώµενων υποστήριξε ότι οι σχέσεις του µε τους πρόσφυγες διέπεται από το 

πελατειακό-επαγγελµατικό στοιχείο, το 23% τις χαρακτήρισε φιλικές, το 18% ότι δεν έχει αναπτύξει 

ποτέ κάποιου είδους σχέση και ένα 11% έκανε λόγο για σχέσεις ευκαιριακές. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι σχέσεις επαγγελµατιών και προσφύγων διέπονται κυρίως από το 

πελατειακό στοιχείο, όµως αρκετοί είναι και αυτοί που διατηρούν φιλικές σχέσεις µε πρόσφυγες, 

ιδίως οι άντρες καθώς οι γυναίκες είναι πιο επιφυλακτικές. Βέβαια δεν µπορούµε να παραβλέψουµε 

και το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν καθόλου σχέσεις µε πρόσφυγες και εδώ ανήκουν οι γυναίκες, 

πράγµα το οποίο δεν σηµαίνει ότι δεν τους απο

 



γεγονός

κή απασχόληση προσφύγων από ντόπιους εργοδότες 

 

» και µόλις το 21% το αντίθετο. Ειδικά στις γυναίκες 

επαγγελ ατίες το ποσοστό φτάνει το 90%, ενώ στους άνδρες στο 75%. Να υπενθυµίσουµε στο 

σηµείο αυτό ότι ένα µέρος αυτών των α κτήτες αλλά υπάλληλοι, και εποµένως 

δεν είναι στην άµεση ευ σλάβουν κάποιον πρόσφυγα. Και 

βλέποντας συγκριτικά τον  και των υπαλλήλων διακρίνουµε ότι οι πρώτοι 

ανέρχονται τους 144 ενώ ο ύ τους 21. Άρα το θέµα της όσληψης ανήκει κατά κύριο 

λόγο στην πρόθεση των ιδ η µατιών. 

ση  Νο 15 

 ότι πέρα από το όφελος που ενδεχοµένως έχουν οι επαγγελµατίες από τους πρόσφυγες, και 

σε επίπεδο εργασίας αλλά και πελατείας, δείχνουν φιλικές διαθέσεις απέναντι τους. Ίσως οι οµαλές 

σχέσεις στο οικονοµικό επίπεδο έχουν εξοµαλύνει και το όλο πλέγµα των σχέσεών τους και έτσι οι 

ξένοι πληθυσµοί γίνονται πιο αποδεκτοί. 

 

 
 

10.6.3. Εργασια

Στο ερώτηµα αν στην επιχείρησή τους οι επαγγελµατίες του Λαυρίου απασχολούν ή έχουν 

απασχολήσει πρόσφυγες, κυρίως από το ΚΠ∆ΑΑ, (όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 15) η 

πλειοψηφία µε ποσοστό 79% απάντησε «όχι

µ

τόµων δεν είναι ιδιο

χέρεια και δικαιοδοσία τους να προ

 αριθµό των ιδιοκτητών

ι δε τεροι µόλις  πρ

ιοκτ τών επαγγελ

 Ερώτη
Στ σή σας απασχολείτ ή 
απ χ  άτοµα το 
ην επιχείρη ε 
ασ ολήσει κατά το παρελθόν  από Κ

Πρ σω αµονής Αιτούντων Άσυλο ρινής ∆ι ο; 
   
1.  ΝΑΙ 34 
2. ΌΧΙ 131 
  Σύνολο 165 

 Παρατηρώντας, µάλιστα, λεπτοµερέστερα τους επαγγελµατίες σε σχέση µε την απόσταση 

των καταστηµάτων τους από το Κέντρο, διαπιστώνουµε ότι και στις δύο οµάδες οι αρνητικές 

απαντήσεις συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό. Στα µακρινά, δηλαδή, καταστήµατα το 

οσοστό φτάνει το 66% και στα κοντινά αυξάνει ακόµα περισσότερο µε ποσοστό 89%. 

Αυτό που ενδεχοµένως συµβαίν ς από τη µια οι επαγγελµατίες να µην 

έχουν χρειαστεί να φυγα υπάλληλο ή 

ότι αποφεύγουν να  τελευταίο, όµως, θα ήταν αντιφατικό και ανειλικρινές 

τόσο µε την άποψη ου εξέφρασαν ότι δεν θα είχαν πρόβληµα να προσλάβουν πρόσφυγα όσο και µε 

την άποψη ότι απο ύ  εργατικό δυναµικό όπως και το ότι είναι αραίτητη η εργασιακή 

τους απασχόληση. τό προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ό ι επαγγελµατίες των 

µακρινών περιοχώ ο λήσει σε µεγαλύτερο βαθµό πρόσφ από ό,τι αυτοί των 

κοντινών κάτι που ίσ  τα ποσοστά τους, αφού οι πρώτοι φτάνουν το 34% του 

συνόλου τους, ενώ δεύ ις το 11%. 

π

ει είναι, ότι πιθανώ

 προσλάβουν είτε παλαιότερα είτε στην δεδοµένη στιγµή πρόσ

 τους απασχολήσουν. Το

 π

τελο ν φθηνό απ

Αυ  που τι ο

ν έχ υν απασχο υγες 

καθ ταται εµφανές από

οι τεροι µόλ

 



Στην ερώτηση 16  απαντά το 21% των επαγγελµατιών που είχαν προσλάβει ως προσωπικό 

πρόσφυγες, όπου τους ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν την εργασιακή σχέση µαζί τους. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι το 13% χαρακτήρισε τη σχέση αρµονική. Ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξεως 

του 3% την χαρακτήρισε προβληµατική και ακολούθησε ο χαρακτηρισµός αδιάφορη και υποφερτή 

µε ποσοστό 2% αντίστοιχα. Μάλιστα ο τελευταίος χαρακτηρισµός εκφράστηκε µόνο από τους 

άντρες, καθώς καµία γυναίκα δεν αντιστοίχησε την επαγγελµατική σχέση µε τον συγκεκριµένο είδος 

σχέσης. Καµία επίσης γυναίκα δεν έκανε λόγο για σχέση «υποφερτή». Κανείς πάντως δεν δήλωσε 

σχέση εχθρική. 

Από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι και τα λίγα εκείνα άτοµα που 

απασχόλησαν πρόσφυγες συνεργάστηκαν στην πλειοψηφία αρµονικά µαζί τους χωρίς να 

αντιµετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 
 

Ερώτηση  Νο 16 
Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση   
µεταξύ σας;   
1.  Αρµονική 22 
2. Αδιάφορ 4 η 
3. Υποφερτή 3 
4. Προβληµατική 5 
5. Εχθρική 0 
6. ∆εν αντιστοιχεί 131 
  Σύνολο 165 

10.6.4. Ανοχή στη διαφ τικότ  

            Στο ερώτηµα  πό ι επαγγελµατίες ενοχλούντ ό ανθρώπους που έχουν 

διαφορετικό τρόπο ζωής απόψε ειες, η συντριπτική πλει ία 81% (134 άτοµα από τα 

165) εξ

ορε ητα

κατά σο ο αι απ

, ις ή συνήθ οψηφ

έφρασε την άποψη ότι «δεν ενοχλείται καθόλου» από την παρουσία αυτών των ανθρώπων. 

Μόνο το 13% (21 άτοµα) έδειξε «να ενοχλείται λίγο», ένα 4% (7 άτοµα) «αρκετά», ένα αντίστοιχο 

µε το τελευταίο ποσοστό δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» και µόλις 1% (1 άτοµο) ότι «ενοχλείται πολύ». 
 

Ερώτηση  Νο 22 
Ορισµένοι ενοχλούνται από ανθρώπους που έχουν
τρόπο ζωής, απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπικά 
αυτοί σας ενοχλούν:  
   
1.  Πολύ 1 
2. Αρκετά 7 
3. Λίγο 21 
4. Καθόλου 134 
5. ∆εν γνωρίζω 2 
  Σύνολο 165 

 



             

ανές ότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες του Λαυρίου και ίσως λίγο περισσότερο 

των µακρινών περιοχών δείχνουν να έχουν θετική διάθεση απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικούς, 

µέσα στους οποίους ως επί το πλείστον συγκαταλέγονται και οι πρόσφυγες. Κατ’ επέκταση αυτό 

δείχνει ότι είναι σε θέση να συνυπάρξουν ρετικούς πληθυσµούς. 

10.6.5. Πρ οβληµάτων 

Η θετική γενικά αυτή στάση φαίνεται και στις δύο κατηγορίες επαγγελµατιών, όπου το 

ποσοστό των µακρινών ανήλθε στο 84% (55 άτοµα από τα 65) και των κοντινών στο 79% (79 άτοµα 

από τα 100). Σύµφωνα πάντως µε αυτά τα ποσοστά στους πρώτους διακρίνουµε ακόµα µεγαλύτερη 

τάση ανοχής στην διαφορετικότητα. Παράλληλα από τους µακρινούς καταστηµατάρχες ένα 9% (6 

άτοµα) δήλωσε ότι «ενοχλείται λίγο», ενώ στους κοντινούς το ποσοστό είναι πιο αυξηµένο, φτάνει 

δηλαδή το 15%. Μάλιστα από τους επαγγελµατίες των µακρινών περιοχών κανένας δεν ανέφερε ότι 

«ενοχλείται πολύ» ενώ από τους κοντινούς µόνο το 1% (1 άτοµο), ποσοστό το οποίο ανήκει στο 

αντρικό φύλο. Στις υπόλοιπες µεταβλητές, δηλαδή, αν «ενοχλούνται αρκετά» και «δεν γνωρίζω», τα 

ποσοστά είναι περίπου ίδια. Των κοντινών φτάνουν στο 4% (4 άτοµα) και 1% (1 άτοµο) και των 

µακρινών στο 5% (3 άτοµα) και στο 2% (1 άτοµο) αντίστοιχα. Από τις παραπάνω, λοιπόν, 

αναλογίες είναι εµφ

 αρµονικά µε διαφο

όσφυγες ως αίτιοι πρ

Ερώτηση  Νο 25 
Πιστεύε  
στην πε α 
των αλλ

τε πως δηµιουργούνται προβλήµατα
ην παρουσίριοχή του Λαυρίου από τ

οδαπών; 

  
   
1.  ΝΑΙ 57 
2. ΌΧΙ 108 
  165 Σύνολο 

Σχ  µε το αν οι επαγ ότι δηµιουργούνται, κοινωνικής κ ίως φύσης, 

προβλήµατ ην περιοχή του α των αλλοδαπών παρατηρούµε ότι το 

µεγαλύτερ ος του δείγµατος ώµη ότι οι αλλοδαποί και κατ έκταση οι 

πρόσφυγες εν δηµιουργούν πρ . Στην ίδια αναλογία κινούνται οι απόψ τόσο των 

επαγγελ  από τις µακρινές όσο και από τις κοντινές περιοχές (66% και 65%) και µάλιστα 

περισσότερο ο  

ετικά γελµατίες θεωρούν υρ

α στ Λαυρίου από την παρουσί

ο µέρ  (65%) εξέφρασε τη γν ’ επ

 δ οβλήµατα εις 

µατιών

 υπέρµαχοι αυτής της άπ ψης φάνηκε να είναι οι άντρες µε ποσοστό 70% έναντι των 

γυναικών που αγγίζουν το 58%. Στην αντίθετη πλευρά το 35% µόνο θεωρεί ότι στην περιοχή 

δηµιουργούνται προβλήµατα από αυτές τις οµάδες. Το ποσοστό αυτό συµπίπτει µε το ποσοστό που 

συγκέντρωσαν οι επαγγελµατίες των κοντινών περιοχών (35%), ενώ εκείνοι των µακρινών απέχουν 

µόλις κατά µία µονάδα, δηλαδή 34%. Αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση υπάρχει µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, καθώς τώρα οι γυναίκες έχουν προβάδισµα µε ποσοστό 42%, σε αντίθεση µε τους άνδρες 

που φτάνουν το 30%. Οι γυναίκες, δηλαδή, φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο ότι από την 

παρουσία των προσφύγων προξενούνται προβλήµατα στην περιοχή τους, από ό,τι οι άντρες. 

 



Στην αµέσως επόµενη, ανοιχτού τύπου, ερώτηση το 35% των επαγγελµατιών που 

ενστερνίστηκαν την άποψη ότι η παρουσία των προσφύγων δηµιουργεί προβλήµατα κλήθηκε να 

προσδιο

 αυτοί των µακρινών περιοχών 

συγκέντρωσαν 7 αναφορές για τις διαµάχες, 5 για την παραβατικότητα, 4 για την παραοικονοµία και 

 

 

ρίσει τα προβλήµατα που έχουν προκύψει.  Από το σύνολο των 71 απαντήσεων που 

συλλέχθηκαν τονίστηκαν κυρίως οι διαµάχες που υπάρχουν µεταξύ των προσφύγων (22 άτοµα), η 

αύξηση των κρουσµάτων παραβατικότητας (16 άτοµα) αλλά και η αύξηση της ανεργίας (8 άτοµα) 

και µετέπειτα της παραοικονοµίας (4 άτοµα). Η κλίµακα αυτή τηρείται και στις δύο περιπτώσεις 

επαγγελµατιών. Οι επαγγελµατίες των κοντινών περιοχών στις διαµάχες των προσφύγων 

συγκεντρώνουν 15 απαντήσεις, στην αύξηση της παραβατικότητας 11, ενώ για την παραοικονοµία 

οι αναφορές ήταν µόνο 4 και για την ανεργία 3. Από την άλλη

3 για την ανεργία.  

Ερώτηση  Νο 26 
Ποια προβλή   µατα 
1.   αισθητικής της πόλ 4 Αλλοίωση της ης 
2. ς µεταξύ των προσφύγω 22 ∆ιαµάχε ν  
3. α για την τοπική κοινωνία  2 Ανασφάλει
4. αβατικότητας 16 Αύξηση παρ
5. ατα αποδοχής από του πιους 2 Προβλήµ ς ντό
6. Αλλοίωση ταυτότητας πληθυσµού  1 
7.    6 Ανεργία
8. Εκµετάλλευση και αύξηση παραοικονοµίας  8 

9. 
Μεταδοτικές ασθένειες επικίνδυνες για τους 
ντόπιους 1 

10. Μη καθαριότητα  1 
11. Εκβιασµοί µεταξύ τους  2 
12. ∆εν απαντώ 4 
13.  Έλλειψη σεβασµού 2 
  Σύνολο 71 

  

Εν συνεχεία ακολούθησαν και κάποια άλλα είδη προβληµάτων µε µια διασπορά 

απαντήσεων. Σύµφωνα µε αυτά υποστηρίχθηκε ότι µε τους πρόσφυγες συντελείται αλλοίωση στην 

αισθητική της πόλης (3 άτοµα), µεγαλώνει η ανασφάλεια στην τοπική κοινωνία (2 άτοµα), 

οξύνονται τα προβλήµατα αποδοχής από τους ντόπιους µε αποτέλεσµα τις όποιες συγκρούσεις (2 

άτοµα), αναπτύσσονται οι εκβιασµοί µεταξύ των προσφύγων και αυτό δηµιουργεί επιπρόσθετες 

εντάσεις µέσα στο ίδιο το ΚΠ∆ΑΑ (2 άτοµα), παρατηρείται πως ορισµένοι πρόσφυγες δεν δείχνουν 

ως φιλοξενούµενοι τον απαιτούµενο σεβασµό προς τους ντόπιους (2 άτοµα), αλλοιώνεται η 

ταυτότητα του τοπικού πληθυσµού (1 απαντήσεις), µεταδίδονται επικίνδυνες ασθένειες (1 άτοµο) 

και παρουσιάζεται έλλειψη καθαριότητας στην περιοχή (1 άτοµο). Οι απαντήσεις αυτές δεν 

 



διαφέρουν ανάµεσα στις δύο κατηγορίες επαγγελµατιών. Τέσσερα άτοµα µόνο, που ανήκουν στους 

επαγγελµατίες των κοντινών καταστηµάτων, δεν θέλησαν να προσδιορίσουν κάποιο πρόβληµα. 

Σηµασία, πάντως, έχει ότι το µεγαλύτερο µέρος των επαγγελµατιών δεν εντοπίζει τυχόν 

προβλή

10.6.6.  και κοινή γνώµη 

ώτηση  Νο 33 

µατα (κοινωνικής κυρίως φύσης) για την πόλη του Λαυρίου από την παρουσία των 

προσφύγων. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αναφορές των 

επαγγελµατιών που υποστηρίζουν το αντίθετο. Καθώς, όµως, η πλειοψηφία δείχνει να µην 

απειλείται από αυτή την οµάδα, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι τα περιστατικά αυτά είναι 

προφανώς µεµονωµένα. Εποµένως η εκτίµηση αυτή της πλειοψηφίας αφήνει να διαφανεί ότι τελικά 

οι πρόσφυγες δεν είναι φορείς όλων των κακών σε έναν πληθυσµό. 
 

Πρόσφυγες

Ερ
Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην 
Ελλάδα απέναντι στους πρόσφυγες;  
   
1.  Πολύ αρνητική 9 
2. Αρνητική 57 
3. Θετική 44 
4. Πολύ θετική 1 
5. Ουδέτερη 54 
  Σύνολο 165 

 Το 34% του συνόλου πιστεύει ότι η θέση της κοινής γνώµης γενικότερα είναι αρνητική 

έν τι στους πρόσφυγες, ενώ ακολουθεί µε διαφορά µιας µόνο ποσοστιαίας µονάδας (3  

οψ  ότι η κοινή γνώµη διατηρεί ουδέτερη στάση.  Όµως δεν µπορούµε να παραβλέψου  ι  

 που απέχει από τις δύο προηγούµ  υποστηρίζει ότι η θέση που επικρα

ν νής γνώµης απέναντι στους πρόσφυγες 

είναι το γεγονός ότι από τους επαγγελµατίες των 

 κυρίως θέση της κοινής γνώµης µε ποσοστό 33% 

 έπειτα για αρνητική στάση. Νύξη  

λ θετική» το 2%. Στις κοντινές τηρείται η σε

 άση αρνητική, 32% για ουδέτερη  

λύ θετική» στάση, εν µ λ  ένα 

 αρνητική». 

 να διακρίνει κανείς ότι υπάρχει κάπ  

φ  καταλαµβάνει και εδώ η άποψη ότι η κοινή 

µ  προς τους πρόσφυγες και υποστηρίχθηκε σε ποσοστό 37%, αµέσως µετά  

η και για ουδέτερη το 28%.  Μόνο το 4% θεωρεί ότι επικρατεί «πολύ 

νητική» στάση και µόλις 1% έκανε λόγο για «πολύ θετική». Από την άλλη στις γυναίκες η 

απ αν 3%) η

άπ η µε κα  το

27% ενες παραδοχές και τεί 

στη  Ελλάδα είναι θετική. Ένα 9% θεωρεί ότι η θέση της κοι

είναι «πολύ αρνητική» και µόνο 1% «πολύ θετική». 

 Πιο συγκεκριµένα αξιοσηµείωτο 

µακρινών περιοχών δίνεται έµφαση στην ουδέτερη

και µε 31% και 25% ακολουθούν οι απόψεις για θετική και για

«πο ύ αρνητική στάση» έκανε το 9% και για «πολύ ιρά 

που υπάρχει στο γενικότερο σύνολο, µάλιστα µε 41% για στ και

24% για θετική. Κανένας στην οµάδα αυτή δεν απάντησε για «πο ώ ό ις

3% θεωρεί ότι η κοινή γνώµη είναι «πολύ 

Σχετικά µε το φύλο στους άνδρες µπορεί

ς, ενώ κυρίαρχη θέση

οια

δια οροποίηση απόψεων, καθώ

γνώ η είναι «αρνητική»  το

32% έκανε λόγο για θετική θέσ

αρ

 



ακολουθία των απόψεων είναι η ίδια, όπως στο γενικότερο σύνολο, µε ποσοστά 41% για αρνητική 

θέση, 3

 

ειδικά α

  

1% για ουδέτερη και 12% για θετική. Ένα 8% έκανε νύξη για «πολύ αρνητική στάση» και 

καµία δεν ανέφερε για «πολύ θετική». 

Αναλύοντας, λοιπόν, το σύνολο ανά περιοχές όπου βρίσκονται τα καταστήµατα και ανά 

φύλο, παρατηρούµε διαφοροποιήσεις ως προς τις εκτιµήσεις των ερωτώµενων. Σύµφωνα πάντως µε 

τις παραπάνω ενδείξεις φανερώνεται, ότι η θέση της κοινής γνώµης, έτσι όπως την εκτιµούν οι 

ερωτώµενοι, κινείται σε µια κατεύθυνση αρνητική προς ουδέτερη απέναντι στους πρόσφυγες, 

άποψη που υποστηρίζεται κυρίως από τους επαγγελµατίες των κοντινών καταστηµάτων και πιο

πό τις γυναίκες. Μάλιστα οι τελευταίες φαίνεται να µην πιστεύουν και τόσο στην θετική 

γνώµη των πολιτών για τους πρόσφυγες 
 

10.6.7. Γνώση της ύπαρξης του ΚΠ∆ΑΑ 

 
Η γνώµη για την παρουσία & την ωφελιµότητα του Κέντρου στην περιοχή    
          
1.  Υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη  28
α) Ερώτηση  Νο 35 15
β) Φθηνά εργατικά χέρια  3 
γ) Κάλυψη θέσεων από ντόπιο εργατικό δυναµικό 6  
2. ∆εν υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη 24
α) Τα προβλήµατα είναι περισσότερα από τα πιθανα οφέλη 1 
          
          
1. Θετική παρουσία 25
α) Για τους ίδιους τους πρόσφυγες 17
β) ∆ηµιουργία περισσότερων Κέντρων σε όλη την Ελλάδα 1 
γ) Αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης από τους ντόπιους 1 
δ)  Η παρουσία τους δεν είναι ενοχλητική 2 
δ) Είναι συγκεντρωµένοι σε ένα µέρος  1 
ε) Η παρουσία τους είναι ωφέλιµη για την τοπική κοινωνία 3 
2. Αρνητική παρουσία  5 
α) Μετεγκατάσταση έξω από το Κέντρο της πόλης 22
β) Το Κέντρο δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγκες τους     9 
γ) Απαραίτητη η εναλλαγή της περιοχής στέγασης του Κέντρου     1 
δ) Ενοχλητική η παρουσία του κέντρου 9 
3 Ουδέτερη στάση (Αδιαφορία) 4 
α) ∆εν ενοχλεί η παρουσία του µα ούτε και ωφελεί  2 
β) Κάπου πρέπει να υπάρχει 1 
γ) ∆εν µε ενδιαφέρει  1 
δ) ∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 6 

 



  

Όλοι σχεδόν οι επαγγελµατίες, δηλαδή το 95% (156 άτοµα από τα 165), δήλωσαν ότι 

γνωρίζο

α θέση. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι για την πλειοψηφία το ΚΠ∆ΑΑ δεν αποτελεί 

κάτι το 

τις οποίες απλά η παρουσία του χαρακτηρίστηκε θετική χωρίς άλλη αιτιολόγηση. 

Έπειτα 

 περιοχής δεν θα είχαν 

την δυν

υν πού βρίσκεται το ΚΠ∆ΑΑ στο Λαύριο. Πιο συγκεκριµένα αναλύοντας τα σύνολα ως 

προς την απόσταση των καταστηµάτων και το φύλο βλέπουµε ότι, από τους επιχειρηµατίες των 

µακρινών περιοχών, το 75% (49 άτοµα από τα 65) γνωρίζει το πού φιλοξενούνται οι πρόσφυγες, ενώ 

των κοντινών φαίνεται να έχουν γνώση σε µεγαλύτερο κάπως βαθµό, αφού φτάνουν το 96% (96 

άτοµα από τα 100). ∆ιαφορά υπάρχει και ανάµεσα στα δύο φύλα, όπου οι άνδρες αγγίζουν το 95% 

(101 άνδρες από τους 106) ενώ οι γυναίκες στο δικό τους σύνολο το 75% (44 γυναίκες από τις 59). 

Σχετικά µε αυτές τις διαφορές δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα ασφαλές συµπέρασµα, 

ότι δηλαδή αυτοί που έχουν γνώση για την τοποθεσία του ΚΠ∆ΑΑ σε µεγαλύτερο βαθµό δείχνουν 

παραπάνω ενδιαφέρον ή γνωρίζουν περισσότερα σχετικά µε αυτό καθώς δεν επαρκούν τα στοιχεία 

για µια τέτοι

άγνωστο αλλά λειτουργεί ως ένα σηµείο αναφοράς για τον πληθυσµό, κατοίκων µόνιµων και 

µη. Εκτός αυτού αποτελεί και ενδεικτικό στοιχείο ότι οι ισχυρισµοί τους έχουν κάποια βάση και ότι 

οι πρόσφυγες δεν είναι «άγνωστοι συγκάτοικοι». 

Όσον αφορά την παρουσία και ωφελιµότητα του ΚΠ∆ΑΑ στην περιοχή οι επαγγελµατίες 

έδωσαν ποικίλες απαντήσεις, οι οποίες ανήλθαν τις 162. Έτσι υπήρξαν 77 αναφορές σύµφωνα µε τις 

οποίες η όλη παρουσία του ΚΠ∆ΑΑ κρίθηκε χρήσιµη και ωφέλιµη για την πόλη. Αυτή θα λέγαµε 

ότι υπήρξε και η επικρατούσα άποψη, αφού οι αναφορές εκείνων που υποστήριξαν το αντίθετο 

ανήλθαν στις 71. Μια διαφορά βέβαια όχι και ιδιαίτερα µεγάλη. Πιο συγκεκριµένα στους λόγους 

που αποδόθηκαν για την θετική παρουσία του ΚΠ∆ΑΑ αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπήρξαν 25 

αναφορές από 

ακολούθησαν συγκεκριµένες αναφορές οι οποίες ήταν οι εξής: πρωτίστως για τους ίδιους 

τους πρόσφυγες, καθώς η ύπαρξή του τους επιτρέπει, έστω και προσωρινά, µια δωρεάν διαµονή µε 

επιπρόσθετες παροχές, όπως σίτιση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, υποστηρικτική βοήθεια στην 

ανάγκη που βρίσκονται (17 αναφορές). 

Έπειτα προστέθηκε σαν δεύτερη αιτιολογία µε µικρό όµως αριθµό αναφορών (µόλις τρεις) η 

άποψη ότι οι πρόσφυγες λειτουργούν θετικά-ωφέλιµα για την τοπική κοινωνία, γιατί ακριβώς αν δεν 

υπήρχε το συγκεκριµένο κέντρο που τους φιλοξενεί και οι επιχειρήσεις της

ατότητα να παρέχουν τις όποιες υπηρεσίες του σε αυτό (π.χ µε τρόφιµα, φάρµακα, ένδυση 

κ.α.) µε το ανάλογο κέρδος αλλά και στους ίδιους τους πρόσφυγες λόγω των συναλλαγών που έχουν 

αναπτύξει µαζί τους. Κατόπιν µόλις δύο υποστήριξαν ότι η παρουσία αυτών των ανθρώπων δεν 

είναι ενοχλητική. Εν συνεχεία µια αναφορά έγινε για ότι το ΚΠ∆ΑΑ βοηθάει, ώστε όλοι να είναι 

συγκεντρωµένοι σε ένα µέρος και έτσι να µην δηµιουργούν προβλήµατα στους κατοίκους, άλλη µια 

για το ότι χρειάζεται να δηµιουργηθούν περισσότερα, τέτοιου είδους Κέντρα στην Ελλάδα και µια 

τελευταία για το ότι επειδή ακριβώς το Κέντρο βοηθάει αυτά τα άτοµα πρέπει και οι ντόπιοι να 

 



αλλάξουν ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των ανθρώπων, να είναι δηλαδή και αυτοί πιο 

θετικοί. 

Ταυτόχρονα κρίθηκε ότι υπάρχει και ωφελιµότητα από το ΚΠ∆ΑΑ. Και εδώ πάλι δόθηκαν 

28 απαντήσεις χωρίς να εκφραστεί κάποιο συγκεκριµένο επιχείρηµα. Έπειτα ακολούθησαν πιο 

ξεκάθαρες απόψεις. Έτσι, λοιπόν, 15 αναφορές έγιναν σχετικά µε το ότι οι πρόσφυγες που 

διαµένουν στο ΚΠ∆ΑΑ  κατά κύριο λόγο αφήνουν χρήµατα στην πόλη µε τις καθηµερινές 

συναλλαγές τους αλλά και µε τις συνολικές ανάγκες τους που το κέντρο καλύπτει, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, µέσω των διάφορων τοπικών επιχειρήσεων. Από 6 αναφορές υποστηρίχθηκε ότι οι 

πρόσφυγες που διαµένουν στο ΚΠ∆ΑΑ αλλά και γενικότερα στην περιοχή καλύπτουν θέσεις 

εργασίας που το ντόπιο εργατικό δυναµικό δεν διατίθεται να κάνει και από άλλες τρεις ότι 

αποτελούν φθηνό εργατικό δυναµικό, γεγονός που συνεπάγεται χαµηλό κόστος εργασίας άρα και 

παραγωγής. 

Από την άλλη η αντίθετη άποψη έκρινε ότι η παρουσία του Κέντρου είναι αρνητική και δεν 

ωφελεί 

από 2 αναφορές εκφράστηκε η άποψη ότι η όλη παρουσία του ΚΠ∆ΑΑ δεν ενοχλεί 

άλλα κα

την πόλη. Σε αυτή την άποψη, που το σύνολο των απαντήσεων είναι 71, και όπως είπαµε 

πλησιάζει το σύνολο των θετικών, υποστηρίχθηκε πρωτίστως µέσα από 22 αναφορές ότι το ΚΠ∆ΑΑ 

πρέπει να µετεγκατασταθεί έξω από την πόλη. Ακολούθως θεωρήθηκε ότι  η παρουσία του είναι 

ενοχλητική διότι βρίσκεται ακριβώς µέσα στην πόλη, όπως επίσης και ότι ως δοµή δεν καλύπτει 

ουσιαστικά τις ανάγκες των προσφύγων (από 9 αναφορές). Μια αναφορά υπήρξε σχετικά µε το ότι 

το πρέπει να αλλάξει η περιοχή στέγασης του. Όσον αφορά την µη ωφελιµότητά του, παρόλο που 

έγιναν 24 αναφορές, µόνο ένα επιχείρηµα δόθηκε σύµφωνα µε το οποίο αυτό που επισηµάνθηκε 

είναι ότι ωφελιµότητα δεν υπάρχει και ότι µάλλον τα προβλήµατα είναι περισσότερα από ό,τι τα 

πιθανά οφέλη. 

Υπήρξε και µια τρίτη άποψη, η ουδέτερη, που συγκριτικά µε τις υπόλοιπες συγκεντρώνει τις 

πιο λίγες απαντήσεις, συγκεκριµένα 14 και η οποία εκφράστηκε µόνο από τους επαγγελµατίες των 

µακρινών περιοχών. Σε αυτή 6 άτοµα δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν /δεν θέλουν να εκφράσουν την 

άποψή τους, 4 και εδώ δεν εξέφρασαν κάτι συγκεκριµένο, απλά δήλωσαν ότι είναι ουδέτερη η 

άποψή τους, 

ι ούτε ωφελεί, από µία ότι κάπου πρέπει να υπάρχει µια τέτοια υπηρεσία και τέλος ένας 

δήλωσε ότι το όλο θέµα της λειτουργίας του Κέντρου δεν τον ενδιαφέρει. 

Αν δούµε πιο αναλυτικά τις περιοχές, παρατηρούµε ότι από τους επαγγελµατίες των 

µακρινών περιοχών, µέσα από 14 αναφορές, κρίθηκε ότι παρουσία του ΚΠ∆ΑΑ είναι θετική, χωρίς 

όµως να υποστηριχθεί κάτι άλλο παράλληλα, κάτι το οποίο συνέβη και µε την ωφελιµότητα του 

Κέντρου, όπου πάλι (αλλά σε πολύ µικρότερο αριθµό) έγιναν τρεις αναφορές χωρίς κάποια 

αιτιολόγηση. Από τους επαγγελµατίες των κοντινών τώρα περιοχών, µε 11 αναφορές, κρίθηκε και 

εδώ απλά ότι η παρουσία του Κέντρου είναι θετική και µε 25 ότι υπάρχει ωφελιµότητα. Στην 

τελευταία µάλιστα παράµετρο ο αριθµός των επαγγελµατιών που δεν προσέδωσαν περαιτέρω 

 



αιτιολόγηση είναι εµφανώς µεγαλύτερος από εκείνο των µακρινών, ενώ σχετικά µε την πρώτη 

παράµετρο η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή. 

Στα συγκεκριµένα τώρα επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από τους  επαγγελµατίες οι οποίοι 

θεώρησαν θετική την παρουσία του ΚΠ∆ΑΑ, εκείνοι των µακρινών περιοχών έκριναν ότι η όλη 

παρουσία του είναι θετική κυρίως για τους πρόσφυγες (7 άτοµα), καθώς τους καλύπτει βασικές 

ανάγκες. Στις υπόλοιπες αναφορές που έγιναν, ένα άτοµο υποστήριξε ότι µε το να λειτουργεί ένα 

τέτοιο Κέντρο οι πρόσφυγες βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε ένα µέρος και δεν δηµιουργούν 

προβλή

 από 

τους κοντινούς και στο ότι καλύπτουν θέσεις τις οποίες δεν διατίθεται να καλύψει ο ντόπιος 

θυσµός οι αναφορές ήταν ισόποσες, δηλαδή τρεις, και από τους µακρινούς  και από τους 

τινούς.   

Στην αρνητική άποψη, από τους  επαγγελµατίες των µακρινών καταστηµάτων υπήρξαν 15 

φορές µε τις οποίες υποστηρίχθηκε ότι η παρουσία του Κέντρου είναι αρνητική χωρίς περαιτέρω 

ιολόγηση, ενώ από τους κοντινούς τέτοιου είδους αναφορές ήταν µόνο 5. Κατά ανάλογο πάλι 

πο από τους µακρινούς υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει ωφελιµότητα χωρίς αιτιολόγηση µε 5 

φορές, ενώ από τους κοντινούς µε 19. Από όσα επιχειρήµατα πάντως ακολούθησαν, τρία 

έπεσε να είναι ίδια και για τις δύο πλευρές επαγγελµατιών. Πιο συγκεκριµένα οι επαγγελµατίες 

 µακρινών περιοχών µε 9 αναφορές εξέφρασαν το επιχείρηµα ότι το Κέντρο πρέπει να 

µετεγκατασταθεί έξω από την πόλη γιατί η παρουσία του δεν είναι και η καλύτερη για την περιοχή, 

µε δύο ν αξίζει να υπάρχει διότι δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγκες των προσφύγων και µε 

τρεις ότ  γενικά η όλη παρουσία του ως δοµή είναι ενοχλητική. Αντίστοιχα για τους κοντινούς 

µατα, ένα άλλο ότι  χρειάζεται να δηµιουργηθούν περισσότερα, τέτοιου είδους Κέντρα στην 

Ελλάδα και ένα ακόµα ότι επειδή ακριβώς το Κέντρο βοηθάει αυτά τα άτοµα πρέπει και οι ντόπιοι 

να αλλάξουν ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των ανθρώπων, να είναι δηλαδή και αυτοί πιο 

θετικοί. Με άλλα λόγια διαφαίνονται οι απόψεις που υπάρχουν στο γενικό σύνολο και οι οποίες, 

όπως διακρίνουµε, διατυπώθηκαν µόνο από τους επαγγελµατίες των µακρινών καταστηµάτων. Οι 

επαγγελµατίες των κοντινών καταστηµάτων πρόβαλαν διαφορετικά επιχειρήµατα. 

Μόνη κοινή παράµετρος ήταν η πρώτη, ότι δηλαδή η παρουσία του Κέντρου είναι θετική 

κυρίως για τους πρόσφυγες (10 άτοµα). Οι υπόλοιπες αναφορές που υπάρχουν και στο γενικό 

σύνολο, δηλαδή ότι οι πρόσφυγες λειτουργούν θετικά-ωφέλιµα για την τοπική κοινωνία (3 άτοµα) 

και ότι η παρουσία αυτών των ανθρώπων δεν είναι ενοχλητική, και ως επί το πλείστον και το ίδιο το 

Κέντρο (2 άτοµα) έγιναν µόνο από τους κοντινούς καταστηµατάρχες. Από την άλλη στην 

παράµετρο της ωφελιµότητας τα επιχειρήµατα είναι ακριβώς τα ίδια και από τις δύο πλευρές. Αυτό 

που τονίστηκε σε µεγαλύτερο βαθµό από τους επιχειρηµατίες των κοντινών περιοχών είναι ότι οι 

ντόπιοι ωφελούνται διότι οι πρόσφυγες που διαµένουν στο Κέντρο αφήνουν χρήµατα στην πόλη 

τους λόγω των συναλλαγών που έχουν αναπτύξει (11 άτοµα). Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε µόνο 

από 4 άτοµα των µακρινών. Στα υπόλοιπα δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές. ∆ηλαδή για το ότι 

είναι φθηνά εργατικά χέρια έγιναν 2 αναφορές από τους µακρινούς καταστηµατάρχες και µια
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επαγγελ ατίες οι αναφορές ήταν 13, 7 και 6. Στους επαγγελµατίες των µακρινών ένα άτοµο 

πρόσθεσε και ότι κρίνεται απαραίτητη η εναλλαγή περιοχής στέγασης του Κέντρου, ενώ από τους 

επαγγελ ατίες των κοντινών έγινε µια αναφορά σχετικά µε το ότι η παρουσία του Κέντρου είναι 

αρνητικ  διότι εκεί οι πρόσφυγες συνωστίζονται µε αποτέλεσµα να µεταδίδουν επικίνδυνα µικρόβια 

και άλλες τρεις που έκαναν λόγο για µη επαρκή έλεγχο από την ίδια την υπηρεσία. Επιχείρηµα ως 

ς την µη ωφελιµότητα του Κέντρου δόθηκε µόνο από έναν επαγγελµατία των µακρινών 

αταστηµάτων, ο οποίος διευκρίνισε ότι τα προβλήµατα είναι περισσότερα από τα πιθανά οφέλη. 

αι αντιληπτό ότι οι επαγγελµατίες του Λαυρίου φαίνεται να είναι 

νώστες της τοποθεσίας όπου είναι εγκατεστηµένο το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντων 

δέχονται την ύπαρξη του, θεωρώντας ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη 

και ότι 
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Από όλα αυτά γίνετ

γ

Άσυλο αλλά και ότι απο

επιφέρει οφέλη στην ίδια την πόλη για τους λόγους που είδαµε παραπάνω. Αυτό το οποίο 

όµως είναι άξιο προσοχής και θέτει έναν προβληµατισµό είναι το γεγονός ότι η αντίθετη άποψη, που 

χαρακτηρίζει αρνητικά την παρουσία του Κέντρου και τα οφέλη που αυτό επιφέρει, και το οποίο 

φαίνεται να υποστηρίζεται πολύ περισσότερο από τους κοντινούς επαγγελµατίες (35 αναφορές οι 

µακρινοί - 53 οι κοντινοί) και όχι τόσο από τους µακρινούς, πλησιάζει σε σύνολο απαντήσεων την 

θετική πλευρά Τούτο προκαλεί εντύπωση γιατί ακριβώς σε προηγούµ  ερωτήσεις η πλειοψηφία 

των ερωτώµενων είχε δηλώσει ότι προβλήµατα δεν παρουσιάζονται από την παρουσία αυτών

 πόλη του Λαυρίου. Οι επαγγελµατίες δείχνουν να βρίσκονται κάπου στη µέση σχετικά µε 

το θέµα της όλης ύπαρξης του Κέντρου. Πιθανότατα  πρόβλη α να εντοπίζεται µε την όλη 

λειτουργία του αυτού και όχι τόσο µε τους ανθρώπους που φιλοξενεί. Πάντως και στους λόγους που 

κατατέθηκαν από όσους έκριναν ότι η συγκεκριµένη κοινωνική δοµή επιφέρει θετικά και ωφέλιµα 

αποτελέσµατα πορούµε να διακρίνουµε και µικά κίνητρα  όσα λέχθηκαν π.χ ότι οι 

πρόσφυγες αφήνουν χρήµατα στην πόλη τόσο µε τις καθηµ ς τους συναλλαγές όσο και µε το ότι 

το ίδιο το ΚΠ∆ΑΑ  εφοδιάζεται από τις τοπικές υπηρεσίες για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες. 
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Λαυρίου. Και ενώ η παρουσία των προσφύγων δεν φαίνεται να τους απασχολεί 
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διατήρηση 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια να µελετηθούν όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά 

οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ελεύθερων επαγγελµατιών του Λαυρίου απέναντι στους πρόσφυγες 

και στους αιτούντες άσυλο που διαµένουν εντός αλλά και εκτός του Κέντρου Προσωρινής ∆ιαµονής 

Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Από την ερευνητική 

διαδικασία προέκυψαν µια σειρά συµπερασµάτων και διαπιστώσεων σε σχέση µε το αντικείµενο της 

έρευνάς µας. Τα συµπεράσµατα που θα αναφερθούν παρακάτω αφορούν κυρίως τον δήµο 

Λαυρεωτικής στον οποίο διαµένει και ένας αρκετά σηµαντικός αριθµός προσφυγικών οµάδων. 

Από τα αποτελέσµατα λοιπόν της έρευνάς µας προκύπτει ότι η παρουσία των «ξένων» δεν 

αντιµετωπίζεται  ιδιαίτερα σηµ  πρόβληµα από την πλειοψηφία των ελεύθερων 

επαγγελµατιών του 

 βαθ ό, η είσοδος αυτών των ατόµων εκτ µάται από τους ερωτώµενους ότι έχει αυξήσει 

την ανεργία στους ντόπιους εργαζόµενους του Λαυρίου σε διάφορους τοµείς (γεωργία, 

κτηνοτροφία, οικοδοµικές και χωµατουργικές εργασίες, βιοµηχανία) και έχει συντελέσει στην 

µείωση του µεροκάµατου(παρόλο που δείχνουν να υποστηρίζουν της εργασιακή τους απασχόληση). 

Ιδιαίτερα  πρόβληµα της ανεργ ας οξύνεται και αναδεικνύεται  πρόβληµα ώτης 

προτεραιότητας, το οποίο επικεντρώνεται ιδίως στο πρόσωπο του ξένου. Έτσι σε κάποιες 

περιπτώσεις η στάση απέναντι στους «άλλους», τους «διαφορετικούς

 ανησυχία και επιφύλαξη που όµως έχει κυρίως να κάνει µε το βάρος ιδιαίτερα ση αντικών 

εργασιακών και οικονοµικών προβληµάτων της περιοχής, όπως  η ανεργία, η πτώση του 

µεροκάµατου αλλά και ο ανταγωνισµός µεταξύ ντόπιων και ξένων. 

Η συγκεκριµένη άποψη που έχει διαµορφωθεί από ένα σεβαστό µέρος των επαγγελµατιών 

του Λαυρίου τυγχάνει να ταυτίζεται και µε την γενικότερη αντίληψη που επικρατεί στην ελληνική 

κοινωνία, ότι δηλαδή η ανεργία των Ελλήνων πηγάζει κατά κύριο λόγο από τους αλλοδαπούς. 

Βέβαια µέσα από την µελέτη των σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών τέθηκαν ορισµένα 

ερωτήµατα για το πόσο τελικά οι αλλοδαποί είναι αυτοί που ευθύνονται για τα προβαλλόµενα 

εργασιακά προβλήµατα (ανεργία, πτώση µεροκάµατου, αύξηση του ανταγωνισµού, της 

 



παραοικονοµίας, κ.α). Συνήθως οι ισχυρισµοί που επικρατούν είναι ότι οι ξένοι παίρνουν τις 

δουλειές, δηλαδή ότι πρόσφυγες και άλλες µεταναστευτικές οµάδες είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για 

τα προα

χόλησή τους δεν αποτελεί και 

τόσο αρ

σος, 1994). 

ς

ν από το ντόπιο 

ναφερθέντα προβλήµατα. Όµως η παραπάνω θέση, δεν ενισχύεται έγκυρα από πηγές και µε 

συγκεκριµένα ερευνητικά πορίσµατα. Η εκτεταµένη ανεργία µάλλον αποτελεί προϊόν της λεγόµενης 

καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, της απόρριψης από τους ντόπιους συγκεκριµένων θέσεων εργασίας  

µε βάση κοινωνικό-οικονοµικά κριτήρια, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και της 

εκκαθάρισης κάποιων µη αξιοποιούµενων κεφαλαίων µε σκοπό την άνοδο του κέρδους των 

ανταγωνιστικότερων επιχειρήσεων (Χλέτσος, 1994). 

Με βάση πάντα το θεωρητικό µας µέρος το σηµαντικό το οποίο τονίζεται για τους ξένους 

εργαζόµενους και κατ’ επέκταση για τους πρόσφυγες είναι ότι η απασ

νητικό παράγοντα όσο αφήνεται να παρουσιαστεί (Κατσορίδας, 1999) αν και αυτή αποτελεί 

σε κάποιες περιπτώσεις λόγο για εκδηλώσεις ρατσιστικών συµπεριφορών (Τσιάκαλος, 2000). Και οι 

επιπτώσεις αυτές δεν είναι και τόσο αρνητικές διότι µε τους τελευταίους αυξάνεται γενικώς η 

παραγωγή και η απασχόληση, καθώς επίσης και η σύνθεση του πληθυσµού και γιατί όχι και του 

εργατικού δυναµικού. Παράλληλα ας µην ξεχνάµε ότι οι ξένοι καλύπτουν βασικές ανάγκες στην όλη 

παραγωγική διαδικασία και σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας, εφόσον οι ίδιοι οι Έλληνες 

απορρίπτουν τα λεγόµενα ανθυγιεινά, επικίνδυνα και κακοπληρωµένα επαγγέλµατα (Κατσορίδας, 

1999). Η παραπάνω όµως διαπίστωση δεν συνάδει µε τα λεγόµενα των επαγγελµατιών του Λαυρίου, 

οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις αρνητικές επιπτώσεις των προσφύγων σχετικά µε τα 

εργασιακά θέµατα. 

Αλλά σχετικά και µε τον ισχυρισµό ότι οι αµοιβές των προσφύγων και των άλλων 

αλλοδαπών πιέζουν καθοδικά τους µισθούς των Ελλήνων δεν είναι αντικειµενικός, καθώς οι 

αµοιβές των τελευταίων υπερτερούν έναντι των πρώτων σε τοµείς της βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και 

µε σαφώς υψηλότερα τα επίπεδα αποδοχών σε οικοδοµές-κατασκευές (Κατσορίδας, 1999). Το 

πρόβληµα κυρίως αρχίζει από την στιγµή που γίνεται αντιληπτή η φυλετική ή η εθνική 

διαφορετικότητα. Οι πρόσφυγες και οι λοιποί ξένοι ως αλλοεθνείς αποτελούν ξένο σώµα, ειδικά σε 

ό,τι έχει να κάνει µε τον εργασιακό τοµέα (Χλέτ

Στην δική µας έρευνα διαφαίνεται εν µέρει αυτή η τάση επιφυλακτικότητας και ίσως 

µεροληψίας απέναντι στο πρόσωπο του ξένου για συγκεκριµένα εργασιακά προβλήµατα, χωρίς 

όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν γίνονται αποδεκτά ως άτοµα. Συνδυαστικά, λοιπόν, µε το θεωρητικό 

µέρος βλέπουµε ότι τα δικά µας ερευνητικά πορίσµατα συγκλίνουν µε την γενικότερη αντίληψη που 

επικρατεί, ότι δηλαδή οι αλλοδαποί συµβάλλουν στην όξυνση βασικών εργασιακών προβληµάτων, 

τα οποία επιδρούν άµεσα στο ντόπιο εργατικό δυναµικό, αν και όπως υποστηρίχθηκε, η άποψη αυτή 

δεν έχει περαιτέρω ισχυρές και έγκυρε  ερευνητικές βάσεις (Κατσορίδας, 1999, Τσιάκαλος, 2000). 

Στην δική µας περίπτωση αυτού του είδους τα προβλήµατα τονίστηκαν από τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες του Λαυρίου. Η πεποίθηση που επικρατεί, ότι δηλαδή µονάχα η εκτόπιση των 

αλλοδαπών από συγκεκριµένες θέσεις εργασίας θα οδηγήσει στην κάλυψη αυτώ
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ό, στην διατήρηση των µισθών σε υψηλά επίπεδα και γενικότερα στην κάµψη της ανεργίας, 

δεν εκφράστηκε ιδιαίτερα από τους ελεύθερους επαγγελµατίες του Λαυρίου. 

Παρακάτω βέβαια θα δούµε ότι οι επαγγελµατίες αναγνωρίζουν πως οι ίδιοι οι Έλληνες 

είναι δυσεύρετοι σε ανειδίκευτες ιδίως εργασίες, γεγονός που αναγκάζει τους εργοδότες να 

επιλέξουν αλλοδαπούς. Μια διαπίστωση ενδεικτική από τη µια του ότι ίσως δεν αναλογούν όλες οι 

ευθύνες στο πρόσωπο του ξένου αλλά και από την άλλη ότι τελικά ορισµένα επαγγέλµατα (χαµηλών 

αποδοχών και κύρους) είναι προορισµένα για συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή, τους 

αλλοδαπούς και όχι τόσο για τους ντόπιους που ψάχνουν κάτι πιο συµφέρον και ανώτερο. Στοιχείο 

το οποίο όµως µας δίνει να καταλάβουµε ότι τελικά οι Έλληνες προφανώς έχουν ρατσιστικές τάσεις 

ως προς τις επαγγελµατικές τους επιλογές σε σχέση µε τους άλλους.  

Παράλληλα δεν µπορούµε να παραβλέψουµε και το ότι οι επαγγελµατίες

 αρνητικά την παρουσία των προσφύγων στους προαναφερθέντες κλάδους της οικονοµίας, 

έγινε από τους ίδιους παραδεκτό ότι τα συγκεκριµένα άτοµα έχουν επιφέρει ταυτοχρόνως και θετικά 

σε αυτούς τους τοµείς αποτελέσµατα. Με άλλα λόγια η έλευση των προσφύγων έχει επιφέρει διττό 

αποτέλεσµα. Από τη µια, ναι µεν, οδηγεί σε ανεργία και σε λοιπά εργασιακά προβλήµατα τους 

Έλληνες ανειδίκευτους εργάτες σε κλάδους της οικονοµίας, όπως η οικοδοµή, οι κατασκευές, η 

γεωργία, κ.τ.λ., αλλά από την άλλη συµβάλλει στην διατήρηση επαγγελµάτων, µη ζήτησης και 

έλλειψης ενδιαφέροντος από τους Έλληνες εργαζόµενους. Σε συνάρτηση και πάλι µε την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία όντως σε ανάλογες αναφορές είδαµε πως οι πρόσφυγες αλλά και οι 

υπόλοιποι αλλοδαποί καλύπτουν την έλλειψη του ντόπιου εργατικού δυναµικού σε ορισµένα «µη 

αποδοχής» από τους ίδιους τους Έλληνες επαγγέλµατα και σε κατά τόπους αγορές εργασίας (Έµκε-

Πουλοπούλου, 1990, Κατσορίδας, 1999). Οι απόψεις εποµένως του δείγµατός µας βλέπουµε και εδώ 

να συµφωνούν µε την ευρύτερη πραγµατικότητα που επικρατεί στο εργασιακό τοπίο. Γίνεται, εν 

ολίγοις, παραδεκτή και από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελµατίες ότι οι Έλληνες είναι αυτοί 

που απορρίπτουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα µε βάση συγκεκριµένα κοινωνικοοικονοµικά 

κριτήρια, παρόλο που όπως διαπιστώσαµε έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στις εργασιακές επιπτώσεις 

που προκαλούνται από την έλευση των ξένων. 

Θα µπορούσαµε µάλιστα να πούµε ότι ακόµα και το µικρό εκείνο ποσοστό ατόµων που 

συνεργάστηκαν µε πρόσφυγες, σε εργασιακό επίπεδο, οι σχέσεις τους υπήρξαν αρµονικές. Από ό,τι 

φαίνεται οι οµαλές σχέσεις στο οικονοµικό επίπεδο έχουν εξοµαλύνει και το όλο πλέγµα των 

σχέσεών τους και έτσι οι ξένοι πληθυσµοί και δη οι πρόσφυγες γίνονται πλέον πιο αποδεκτοί, κάτι 

το οποίο ίσως και να µη συνέβαινε, αν εξέλειπε ο οικονοµικός παράγοντας. Προφανώς οι 

επαγγελµατίες φαίνεται να δείχνουν περισσότερη ανεκτικότητα και αποδοχή απένα

γες γιατί ακριβώς υπάρχει και µια σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στους δύο 

διαφορετικούς πληθυσµούς, που συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή. Εφόσον οι πρόσφυγες στηρίζουν 

τις επιχειρήσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών είτε πελατειακά είτε ως εργατικό προσωπικό είναι 

αναµενόµενο και οι τελευταίοι να νταποδίδουν σε αυτό µε µια θετικότερη στάση. 

 



Βέβαια ας µην ξεχνάµε ότι η πρόσληψη προσφύγων προφανώς συνδέεται, πέραν της 

έλλειψης ελληνικού εργατικού δυναµικού και µε οικονοµικούς παράγοντες, δηλαδή µε τη φθηνή 

εργασία που πιθανώς προσφέρουν οι πρόσφυγες. Οι διαπιστώσεις αυτές διαφαίνονται εκτός από την 

έρευνά µας και µέσα και από τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές σπουδαίων κοινωνικών 

επιστηµόνων. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα συγγράµµατα, αναφέρεται πως οι πρόσφυγες κατά το 

διάστηµα της παραµονής τους στην Ελλάδα αυτό που αναζητούν άµεσα είναι η εξεύρεση εργασίας. 

Τα άτοµα αυτά πολλές φορές δεν καλύπτονται από τα διάφορα Κέντρα Υποδοχής που τα 

φιλοξεν

ς έρευνας. Με άλλα λόγια οι επαγγελµατίες του Λαυρίου θεωρούν και αυτοί µε την 

 αναγκάζονται να εργαστούν παράνοµα, προκειµένου να 

ανταπεξ
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παράγο

δηλαδή, συντελείται αλλοίωση στην αισθητική της πόλης, προκαλούνται διαµάχες µεταξύ 

ούν και από τα επιδόµατα συντήρησης που τους χορηγεί η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, 

επιδόµατα τα οποία είναι πενιχρά. Συν τοις άλλοις, οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση 

άδειας παραµονής επιτείνουν το θέµα της όλης διαβίωσής τους στην χώρα παραµονής. Γι’ αυτό και 

η πιο άµεση διέξοδος είναι η καταφυγή στην παράνοµη εργασία (Κατσορίδας, 1994). 

Ως γνωστόν, οι πρόσφυγες καλύπτουν θέσεις ανειδίκευτης εργασίας τις οποίες οι ντόπιοι, 

όπως είπαµε, συνήθως απορρίπτουν. Οι µισθοί σε αυτά τα επαγγέλµατα κατά κόρον επιφέρουν πολύ 

χαµηλές αποδοχές και οι εργασίες εκτελούνται κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Έτσι και οι 

επιχειρηµατίες προτιµούν να απασχολούν άτοµα που ανήκουν στην παράνοµη κυρίως εργασιακή 

ζώνη, όπου η προσφορά φθηνής εργασίας πλεονάζει, παρ’ όλα τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που 

τίθενται σε ισχύ για την πάταξη της παραοικονοµίας (Ρυλµόν, 1993, Κατσορίδας, 1994). Το θέµα 

της φθηνής εργασίας των αλλοδαπών παρατηρούµε ότι επιβεβαιώνεται και από τους ερωτώµενους 

της δικής µα

σειρά τους πως οι αλλοδαποί, και στην προκειµένη οι πρόσφυγες, προτιµώνται από τους εργοδότες 

λόγω του χαµηλού κόστους της εργασίας τους, ειδικά όταν αυτοί είναι παράνοµοι. ∆ιότι δεν είναι 

λίγες οι φορές όπου τα άτοµα τα οποία φιλοξενούνται στο ΚΠ∆ΑΑ του Λαυρίου δεν καλύπτονται 

επαρκώς ούτε από αυτό αλλά ούτε και από τα πολύ χαµηλά επιδόµατα συντήρησης που λαµβάνουν 

από την Ύπατη Αρµοστεία και έτσι να

έλθουν. Στην δική µας βέβαια έρευνα δεν είναι εµφανή τα πλαίσια του νόµιµου και του 

παράνοµ υ, καθώς οι ερωτώµενοι στις προφορικές ους µόνο ναφορές έκαναν νύξη για αυτές τις 

παραµέτρους, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στα ερωτηµατολόγια. Επιπλέον ένας πρόσθετος

ντας επιλογής ξένου εργατικού δυναµικού, τον οποίο διακρίναµε και προηγουµένως, είναι η 

ευελιξία των αλλοδαπών εργατών. ∆ηλαδή και εδώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες παραδέχονται πως 

τα άτοµα αυτά εργάζονται οπουδήποτε και οποτεδήποτε, γιατί ακριβώς λόγω των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν αναγκάζονται να συµβιβαστούν και να υποστούν κάθε αντιξοότητα. Το τελευταίο 

αποτελεί άλλο ένα στοιχείο το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην θεωρητική ανάλυση της εργασίας 

µας, της οποίας οι πηγές αναφέρθηκαν και παραπάνω (Ρυλµόν, 1993, Κατσορίδας, 1994). 

     Από την άλλη σε κοινωνικής φύσης θέµατα το µεγαλύτερο µέρος των επαγγελµατιών δεν 

εντόπισε σηµαντικά προβλήµατα για την πόλη του Λαυρίου. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αναφορές των επαγγελµατιών που υποστηρίζουν το αντίθετο. Ότι, 

 



προσφύγων, αυξάνεται η παραβατικότητα και ως επί το πλείστον η ανασφάλεια για την τοπική 

κοινωνία κ.α. Προβλήµατα για τα οποία συνήθως γίνεται λόγος και τα οποία συχνά ταυτίζουν µε τις 

προσφυ
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γικές οµάδες, όπως άλλωστε είδαµε και σε ανάλογα συγγράµµατα (∆αµανάκης, 1989, 

Τριανταφυλλίδου, 1998). Αλλά από αυτή την µικρή µερίδα ατόµων που επικαλέστηκε την ύπαρξη 

ευρύτερων κοινωνικών προβληµάτων διαπιστώνουµε πως δεν έγινε καµιά αναφορά για φαινόµενα 

γκετοποίησης, πράγµα που στο θεωρητικό µέρος είδαµε να αναφέρεται και ειδικά για το Λαύριο να 

τονίζεται, ιδίως από τοπικούς φορείς (Κοτζαµάνης κ.α., 2005, Καρανάτση, 2005). 

Πάντως, καθώς η πλειοψηφία δείχνει

θούµε ότι τα παραπάνω περιστατικά είναι προφανώς µεµονωµένα. Επίσης ιδιαίτερα θετικοί 

δεν έδειξαν για την όλη παρουσία Κέντρου όσον αφορά τη λειτουργία του και όχι για τους 

ανθρώπους που φιλοξενεί. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε 

ανεί ότι τελικά οι πρόσφυγες δεν είναι φορείς όλων των κακών σε έναν πληθυσµό. Το 

τελευταίο ίσως αποτελεί και ενδεικτικό στοιχείο της προσπάθειας αλλαγής που έχει αρχίσει να 

συντελείται σιγά-σιγά τα τελευταία χρόνια απέναντι στο πρόσωπο του «ξένου», ο οποίος πλέον 

αντιµετωπίζεται θετικότερα από τον ντόπιο πληθυσµό, κάτι το οποίο διαφαίνεται σε ορισµένες 

αναφορές, µέσα στις οποίες εκτός των άλλων επισηµάνθηκε ότι η κοινωνία µας δεν έχει λόγους να 

φοβάται αυτά τα άτοµα, εφόσον τους προσφέρει τη δυνατότητα µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης 

(Τσιάκαλος, 2000). Βέβαια η αποδοχή και η ένταξη των ξένων γενικά αποτελεί ακόµα µια 

πολύπλοκη  

διαδικασία για την ελληνική κοινωνία, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν καταβάλλονται σεβαστές 

προσπάθειες, ώστε αυτοί οι λαοί να µην αισθάνονται ως εντελώς ξένο σώµα στην χώρα που τους 

έχει υποδεχτεί.  Για τους κατοίκους βέβαια του Λαυρίου δεν πρέπει να παραβλέπουµε και την 

ύπαρξη 

ε το «άλλο», το «διαφορετικό». 

Έτσι από όλα τα παραπάνω τελικά επαληθεύεται και η υπόθεση της έρευνάς µας, ότι 

δηλαδή η διαµόρφωση θετικών ή αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων των ελεύθερων 

επαγγελµατιών απέναντι στους πρόσφυγες εξαρτάται από ευρύτερα οικονοµικά-κοινωνικά κίνητρα. 

Όσον αφορά τώρα την δεύτερη υπόθεση της εργασίας µας, στην οποία έχουµε ορίσει την 

συχνότητα επαφών ως προγνωστικό δείκτη, δεν επαληθεύεται ολοκληρωτικά από τα αποτελέσµατά 

µας. Στην υπόθεση εργασίας µας αναφέραµε ότι η συνεχής και καθηµερινή επαφή και συναλλαγή 

των ερωτώµενων µε τους πρόσφυγες συµβάλλει στην θετική αποδοχή των τελευταίων. Έτσι, 

σύµφωνα µε αυτά, διαπιστώσαµε ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που διαµένουν σε µεγαλύτερη 

χιλιοµετρική απόσταση από τον προσφυγικό πληθυσ

η µε τους επαγγελµατίες που  διαµένουν κοντά στο ΚΠ∆ΑΑ της περιοχής (πειραµατική 

οµάδα). Και η θετική όµως άποψη των ελεύθερων επαγγελµατιών που βρίσκονται κοντά στο 

ΚΠ∆ΑΑ δεν είναι απολύτως αντικειµενική διότι υπεισέρχεται και το οικονοµικό συµφέρον, αφού οι 

 



καθηµερινές σχέσεις που έχουν αναπτύξει κατά κόρον, όπως και οι ίδιοι άλλωστε ανέφεραν, είναι 

πελατειακές-επαγγελµατικές και ακολουθούν οι φιλικές. 

Αυτό συµβαίνει διότι το Κέντρο τροφοδοτείται από την τοπική αγορά του Λαυρίου το οποίο 

και αυτό µε τη σειρά του συµβάλει στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής. Το ποσοστό των 

θετικών απόψεων υπερέχει των αρνητικών στις κοντινές περιοχές. Αυτό συµβαίνει και στις µακρινές 

περιοχές. Σε αυτές όµως ο οικονοµικός παράγοντας δεν είναι τόσο έντονος, αφού λόγω απόστασης 

δεν έχουν αναπτύξει πολύ συχνές πελατειακές επαφές. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν 

υπεισέρχεται και εδώ αυτός ο παράγοντας. 

Από όλα αυτά διαπιστώνουµε ότι η συχνότητα επαφών είναι ναι µεν ένας προγνωστικός 

δείκτης όχι όµως καθοριστικός θετικών ή αρνητικών σχέσεων µεταξύ των δύο πληθυσµιακών 

οµάδων (ντόπιων ελεύθερων επαγγελµατιών-προσφύγων). 

Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές (Τσιάκαλος, 2000) διαπιστώσαµε ότι 

την τελευταία δεκαετία οι σχέσεις µεταξύ Ελλήνων - προσφύγων και αιτούντων άσυλο έχουν 

αρχίσει να διαφοροποιούνται και µπορούν πλέον να χαρακτηριστούν πιο αρµονικές. Αυτό 

αποδεικνύεται και µέσα από την έρευνά µας, όπου είδαµε ότι οι σχέσεις των ντόπιων µε τις 

συγκεκριµένες οµάδες έχουν βελτιωθεί στον χώρο της γειτονιάς και ευρύτερα της πόλης. Εντούτοις 

ακόµα διαφαίνεται µια δυσπιστία και ξενοφοβία απέναντι στο «ανοίκειο», ειδικά στην παραχώρηση 

εκλογικών δικαιωµάτων. Και αυτό είναι εύλογο να υπάρχει ακόµα, καθώς η παρατεταµένη ανεργία, 

οι εκάσ

 δυναµικό καθώς επίσης και γιατί λαµβάνουν χαµηλά ηµεροµίσθια Η συγκεκριµένη 

άποψη 

υ θα κρίνουν µε αντικειµενική µατιά και 

τοτε οικονοµικές κρίσεις, οι τελευταίες δηµογραφικές εξελίξεις, η κρίση των πολιτικών 

θεσµών, οι πολιτισµικές διαφορές και η µη επίλυση των προβληµάτων στα Βαλκάνια µε την 

ανασφάλεια διάχυτη για το µέλλον αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες εσωστρέφειας και 

καχυποψίας, που επηρεάζουν ακόµα την ελληνική κοινωνία (Πετρινιώτη, 1993, Τριανταφυλλίδου, 

1998). 

Επιπλέον, παρόλο που οι εργασιακές συνθήκες έχουν αρχίσει κάπως να καλυτερεύουν για 

τους µετανάστες και τους πρόσφυγες µε τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρούµε ότι προτιµώνται κυρίως σε θέσεις εργασίας που, όπως είπαµε, αρνείται να καλύψει το 

ντόπιο εργατικό

επαληθεύεται και από τους ισχυρισµούς των ελεύθερων επαγγελµατιών της περιοχής του 

Λαυρίου σχετικά µε την πρόσληψη ξένου εργατικού δυναµικού µε απώτερο στόχο να εξασφαλίσουν 

το προσωπικό όφελος µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Άποψη που άλλωστε επαληθεύτηκε και µε 

την πρώτη υπόθεση εργασίας µας και η οποία, καθώς φάνηκε και στην αρχή, αντιστοιχεί µε τα 

σηµερινά δεδοµένα, όπως τουλάχιστον αυτά έχουν περιγραφεί στις διάφορες πληροφοριακές πηγές 

από τις οποίες αντλήσαµε τα περισσότερα στοιχεία. 

Τέλος όσον αφορά τη γνώµη που διαµορφώνεται γενικά από τα Μ.Μ.Ε για τους πρόσφυγες 

αυτή συνήθως, όπως φανερώνεται την τελευταία δεκαπενταετία στον καθηµερινό τύπο και την 

ιδιωτική τηλεόραση, είναι αρνητική µε προεκτάσεις προπαγάνδας και υπό το πρίσµα πολιτικών 

σκοπιµοτήτων. Λίγες είναι οι αναφορές εκείνες πο

 



απαλλα ένες από κάθε τι µισαλλόδοξο. Κατά γενική οµολογία τα Μ.Μ.Ε επηρεάζουν σηµαντικά 

ην ανάπτυξη προκαταλήψεων και ξενοφοβικών τάσεων απέναντι στους πρόσφυγες και αιτούντες 

υλο, όπως και σε άλλες πληθυσµιακές οµάδες (Βρύζας, 1997, Βουλέλης, 1997, Χαραλάµπης, 

04, Κοτζαµάνης κ.α., 2005). Αντιθέτως, στην εργασία µας, η άποψη που κυριαρχεί από τους 

 επαγγελµατίες είναι ότι η στάση των Μ.Μ.Ε είναι κυρίως αντικειµενική και παράλληλα 

νοϊκή. Από την άλλη ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό των ερωτώµενων έδειξε να απέχει από τις 

διαβαθµίσεις της ανάλογη  στάση των Μ.Μ.Ε  

διαχωρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την υπερβολή από την αντικειµενικότητα. Εντύπωση προκαλεί 

πάντως

δεν προ ό τους χώρο. Αυτό όµως 

δεν σ

 γενικότερης πραγµατικότητας που επικρατεί. Ότι, δηλαδή, η ελληνική κοινωνία δεν 

είνα

όπως α παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται εντατικότερες 

προ

 στην διαµόρφωση 

θετικών αντι στις προσφυγικές 

ς του Λαυρίου φαίνεται να µην ενστερνίζονται την άποψη 

ότι Μ

ξένους 

νία, 

χωρί

γµ

στ

άσ

20

ελεύθερους

ευ

ς ερώτησης και έκανε λόγο για µια πιο ουδέτερη

 και το γεγονός ότι η γνώµη που έχουν διαµορφώσει οι επαγγελµατίες για τους πρόσφυγες 

έρχεται τόσο από τα Μ.Μ.Ε αλλά από την πόλη και τον εργασιακ

ηµαίνει ότι ο παράγοντας Μ.Μ.Ε τους αφήνει αδιάφορους ή ανεπηρέαστους. 

Στο σηµείο δε αυτό να σηµειώσουµε ότι οι επαγγελµατίες θεωρούν, αντιθέτως, ότι η κοινή 

γνώµη στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες είναι αρνητική προς ουδέτερη. Αυτό ίσως είναι και 

ενδεικτικό της

ι ακόµα απολύτως έτοιµη να δεχτεί ολοκληρωτικά τους «άλλους», τους «διαφορετικούς», αν και 

ναφέραµε 

σπάθειες αλλαγής µε σκοπό την αποδοχή και ένταξη των ξένων πληθυσµών για µια πιο 

αρµονική συµβίωση. 

Είναι λοιπόν εµφανές ότι για τους επαγγελµατίες τα Μ.Μ.Ε συντελούν

 κυρίως και όχι τόσο εχθρικών τάσεων και συµπεριφορών απέν

οµάδες, αφήνοντας να διαφανεί ταυτόχρονα και µια χροιά ουδετερότητας αυτών και σε ορισµένες 

µονάχα περιπτώσεις εµπλοκής πολιτικών σκοπιµοτήτων. Εποµένως η υπόθεση εργασίας µας θα 

λέγαµε ότι επαληθεύεται, ότι δηλαδή τα Μ.Μ.Ε αποτελούν διαµορφωτές στάσεων και αντιλήψεων, 

όχι όµως τόσο µε την αρνητική έννοια, όπως εµείς τουλάχιστον έχουµε δει να αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία. Αντίθετα οι επαγγελµατίε

τα .Μ.Ε διαδραµατίζουν έναν ρόλο εντελώς προπαγανδιστικό ή και εχθρικό απέναντι στους 

λαούς. 

Από όλα όσα ειπώθηκαν, αντιλαµβανόµαστε εν τέλει πως οι ελεύθεροι επαγγελµατίες του 

Λαυρίου συµβιώνουν αρµονικά µε τους προσφυγικούς πληθυσµούς που διαµένουν εντός αλλά και 

εκτός του ΚΠ∆ΑΑ, χωρίς να αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην καθηµερινότητά τους. Οι 

οικονοµικές βέβαια παράµετροι σίγουρα έχουν διαδραµατίσει ρόλο εξισορροπητικό και γιατί όχι 

καθοριστικό στην όλη εξέλιξη των σχέσεων τους. Μονάχα στα εργασιακά ζητήµατα  φαίνεται πως 

οι πρόσφυγες επιφέρουν «αρνητικές» επιπτώσεις κάτι το οποίο απασχολεί την τοπική κοινω

ς όµως αυτό να εκλαµβάνει ρατσιστικές διαστάσεις. Από την άλλη δε βλέπουµε πως και οι ίδιοι 

οι πρόσφυγες, από τα λεγόµενα τουλάχιστον των επαγγελµατιών, προσπαθούν να εναρµονιστούν µε 

τις υπάρχουσες συνθήκες, προκειµένου η εκεί παραµονή τους να µην επιφέρει µεταβολές οι οποίες 

θα επηρεάσουν δυσχερώς την κοινωνία του Λαυρίου. 
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 και  λειτουργία ενός  επιστηµονικού τµήµατος «Κέντρου Μελέτης 

 ∆η ου   Τµήµατος Επιστηµονικής Έρευνας που θα 

στελ

ος, σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο άλλων 

ευρ χουσα αποσπασµατική προσφυγική 

νοµο

 

στοιχα. Το αποτέλεσµα αυτής της 

κατά

υ θ σφαλί ν αξι ση τ ντων ο στη  µας .

Ειδικές Προτάσεις και Παρατηρ
 

1. Ανάληψη των αρµοδιοτήτων ασύλου και των θεµάτων διαχείρισης αλλοδαπών  

µεταναστών  και προσφύγων από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Αν και διαφορετικής φύσης, αλλοδαποί µετανάστες και πρόσφυγες έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά και µια παρόµοια «προβληµατική», γεγονός που επιβάλλει την υπαγωγή των 

θεµάτων που αφορούν στις δύο αυτές κατηγορίες αλλοδαπών στην αρµοδιότητα ενός µόνο 

Υπουργείου. 

2. Η δηµιουργία

Ασύλου». 

λαδή τη δηµιουργία ενός ειδικού, ενισχυµέν

εχωθεί από εµπειρογνώµονες, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ενηµέρωση, βελτίωση και, 

κυρίως, αποτελεσµατικότητα δράσης στον τοµέα της προσφυγικής προστασίας. 

3. ∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου ασύλου. 

        Κρίνεται ότι είναι σκόπιµο να καταρτισθεί ένας νόµ

ωπαϊκών κρατών που θα ενσωµατώσει ολόκληρη την υπάρ

θεσία. Ο νέος αυτός νόµος πρέπει να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο, σύγχρονο νοµοθετικό 

πλαίσιο νοµικής και κοινωνικής προστασίας προσφύγων, βάσει των διεθνών και ευρωπαϊκών 

νοµικών υποχρεώσεων της χώρας µας .

4. Ενίσχυση της δυναµικότητας των Κέντρων υποδοχής και βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης : 

Επί σειρά δεκαετιών η Ελλάδα παραµένει µε ένα και µοναδικό, ανεπαρκές, κρατικό κέντρο 

υποδοχής αιτούντων άσυλο, στο Λαύριο. Οι αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα τα έτη 1996, 1997, 1998, 

1999 και 2000 ήταν 1.640, 4.380, 2.953, 1.528 και 3.083 αντί

στασης είναι να µένουν άστεγοι χιλιάδες αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Όπως είναι 

λογικό από τα δεδοµένα αυτά, υφίσταται επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας και άλλων κέντρων 

υποδοχής πο α εξα ζουν τη οπρεπή διαβίω ων αιτού  άσυλ  χώρα  

Γι’ αυτό το λόγo οφείλουν η ελληνική κυβέρνηση και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις να 

αυξήσουν την δυναµικότητα των κέντρων υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Οι συνθήκες υποδοχής 

και διαµονής  πρέπει να πληρούνται επαρκώς  σε όλα τα κριτήρια και ιδίως να παρέχουν πρόσβαση 

σε υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση καθώς και να προβλέπουν για την κάλυψη των αναγκών 

 



των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, τα θύµατα 

βασανιστηρίων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα ορφανά, οι χήρες,  οι  εγκυµονούσες και τα άτοµα µε 

ψυχολογικά προβλήµατα. 

 

 

5. Ενηµέρωση αιτούντων άσυλο σχετικά µε τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων 

διερµηνέων σε όλους τους βαθµούς της 
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π εφαρµοστεί παλαιά και στον τοµέα                      

τερεοτύπων πρέπει να εφαρµοστούν όχι κεντρικά. αλλά σύµφωνα µε τις πολιτισµικές 

ιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και των συγκεκριµένων αναγκών του πληθυσµού της. Ως προς 

ους φορείς που θα σχεδιάζουν και θα εφαρµόζουν τα προγράµµατα καταπολέµησης του κοινωνικού 

αποκλεισµού, πιστεύουµε ότι ο κρατικός τοµέας παρουσιάζει τόσο σοβαρά προβλήµατα που πρέπει 

ασύλου καθώς και η διασφάλιση της δίκαιης διαδικασίας: 

 «Το αρµόδιο Υπουργείο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πρακτική τήρηση αυτής της 

ουσιώδους ενηµερωτικής διαδικασίας, που πρέπει, επίσης, να περιλαµβάνει την ενηµέρωση του 

αιτούντος άσυλο σε γλώσσα που ο ίδιος κατανοεί, πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης 

της αίτησης ασύλου, σχετικά µε την ύπαρξη και λειτουργία της Ύπατής Αρµοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συνεργάζονται µε την 

'Υπάτη Αρµοστεία, ή άλλων πεπειραµένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ειδικευµένων στην 

παροχή νοµικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.» (Εθνική επιτροπή για τα δικαιώµατα 

του ανθρωπου,2001).  

6. Πρόσληψη κρατικών, εκπαιδευµένων 

διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων ασύλου: 

Ένα ακόµη ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο της ελληνικής πρακτικής ασύλου είναι η έλλειψη

πίσηµων, κρατικών διερµηνέων στις διαδικασίες εξέτασης αιτηµάτων ασύλου. Το αρµόδιο

πουργείο πρέπει να µεριµνήσει επειγόντως για τη δηµιουργία σώµατος εξειδικευµένων κρατικών

ιερµηνέων ασύλου, διαθέσιµων σε όλη την επι ράτεια. 

7. ∆υνατότητα ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία  

Είναι σκό

ητικών οργανώσεων  που θα βοηθήσει στην βελτίωση των σχέσεων ντόπιων και πολιτικών 

ροσφύγων , µέσα από ενέργειες διοργάνωσης και οινωνικής αλληλεγγύης. Πρέπει να 

ηµιουργηθεί οµαδικό υποστηρικτικό σύστηµα που παρέχει στο άτοµο την απαραίτητη κοινωνική 

ποστήριξη. Η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων για τα προβλήµατα  της κοινότητας µπορεί να 

ηµιουργήσει κλίµα αµοιβαίας στήριξης και συνδροµής. Μόνον σε µια υποστηρικτική ατµόσφαιρα 

 άνθρωποι µπορούν να αντιµετωπίσoυν τις τραγικές συνθήκες και να ενθαρρυ

σουν την προσπάθεια τους και την κοινωνική τους άνοδο. 

Πρέπει να αναπτυχθούν πολυδιάστατες πολιτικές που λαµβάνουν υπόψη ταυτόχρονα τα 

ιαφορά προβλήµατα των προσφύγων, που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού. Οι 

ολιτικές που έχουν 

σ
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να τεθεί πλέον το θέµα της ανακατανοµής των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους φορείς. Πρέπει να 

ηµιουργηθούν και να δοκιµαστούν καινούρια µοντέλα ,όπως εκείνο των συνεργασιών ποικίλων 

ορέων στον τοπικό επίπεδο. Και το πιο σηµαντικό ρολό σε αυτή την προσπάθεια µπορεί να παίξει 

 κοινότητα. Πρέπει πρώτα όµως να καταπολεµηθούν τα θεσµικά και νοµικά εµπόδια που 

µποδίζουν τη συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τοπικές συνεργασίες.  

8. Υποστήριξη των εκστρ λάδα  

        Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη, το 20  η Ελλάδα ήταν η χώρα µε τα περισσότερα 

κρούσµατα ξενοφοβίας µεταξύ των κρατώ φαινόµενο αυτό οφείλεται σε µια πλειάδα 

παραγόντων, όπως η παρουσία στην Ελλάδα άνω υ ενός εκατοµµυρίου αλλοδαπών µεταναστών, 

παράνο

οικονοµ ν αύξηση της 

νεργίας και της εγκληµατικότητας. Το κλίµα αυτό, σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα προβλήµατα 

προ τείες 

νηµέρωσης µε στόχο τη θετική επιρροή των Μ.Μ.Ε., της κυβέρνησης και της κοινής γνώµης, τόσο 

ως ων 

πρω οβουλιών σχετικά µε το άσυλο στην Ελλάδα.  

         Σ για την καλύτερη διαχείριση του 

ασύλου και της µετανάστευσης στην Ευρώπη, η Ύπατη Αρµοστεία πρότεινε µια «προσέγγιση 

τριών 

Αρµοσ της δυνατότητας παροχής 

αποτελεσµατικής προστασίας των πρώτων χωρών ασύλου στις περιοχές καταγωγής των 

πρ

Στο πλαίσιο του «επιπέδου της Ε.Ε.», η Ύπατη Αρµοστεία προτείνει την εφαρµογή ενός 

κο ής 

επεξεργασίας ορισµένων κατηγοριών αιτούντων άσυλο (συµπεριλαµβανοµένου ενός µεγάλου 

αρ

µεγάλ  Ε.Ε.), κοινής ευθύνης για επαναπατρισµό και κοινού 

συστήµατος για τον διαµοφασµό των ατόµων που έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία.  

Τ

ενίσχυ ασύλου, ώστε να καταστούν περισσότερο αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά και να σέβονται παράλληλα τις αρχές της δικαιοσύνης και της αµεροληψίας 

(Ύ
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µων, καθώς και η δυσκολία της κοινής γνώµης να διακρίνει µεταξύ προσφύγων και 

ικών µεταναστών. Οι τελευταίοι κατηγορούνται µάλιστα ότι συµβάλλουν στη

α

στασίας των αιτούντων άσυλο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για δυναµικές εκστρα

ε

προς την καταπολέµηση της µισαλλοδοξίας, όσο και ως προς την ενίσχυση της υποστήριξης τ

τ

9. Η «προσέγγιση τριών επιπέδων» της Ύπατης Αρµοστείας  

ε µια προσπάθεια να συνεργαστεί µε τις κυβερνήσεις 

επιπέδων». Με την αποκαλούµενη προσέγγιση σε «περιφερειακό επίπεδο», η Ύπατη 

τεία προτείνει τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση 

οσφύγων.  

ινού συστήµατος ασύλου στην Ε.Ε., µέσω ενός πιλοτικού προγράµµατος κεντρικ

ιθµού αιτούντων άσυλο από συγκεκριµένες χώρες καταγωγής, που συνήθως απορρίπτονται σε 

ο ποσοστό από κράτη µέλη της

έλος, σύµφωνα µε την προσέγγιση σε «εθνικό επίπεδο», χρειάζονται προσπάθειες για την 

ση των εθνικών συστηµάτων 

πατη Αρµοστεία του ΟΗΕ:2005). 
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Υπεράσπιση των προσφύγων καθήκον του αντιπολεµικού κινήµατος 

ήφθηκα αυτή την πολυπλοκότητα, αφού άρχισα να γράφω γι' 

ην καταστροφή 

ς ς ισ ς ς ό  κ

του Ζαχίρ Ατχαρί (1) 

Το τέρας του κέρδους και του κεφαλαίου µε τη µορφή ενός άγριου συστήµατος έχει βγάλει 

τη µάσκα του, κι έτσι βρισκόµαστε σε µια κατάσταση όπου η ανθρώπινη αξία δέχεται 

επίθεση. Φαίνεται ότι βρίσκονται στο τελευταίο βήµα πριν από τον πλήρη έλεγχο του 

κόσµου. ∆εν χρειάζεται πια να φορούν τη µάσκα τους µιας και είναι σίγουροι για τη νίκη 

τους. 

Η συζήτηση για την Ευρώπη-φρούριο, στην παρούσα παγκόσµια κατάσταση, για µένα είναι 

πολύ απλή και ξεκάθαρη από τη µια µεριά, αλλά από την άλλη πολύ ευαίσθητη, δύσκολη 

και πολύπλοκη. Φυσικά, αντιλ

αυτό. Η συζήτηση για την Ευρώπη-φρούριο, τη µετανάστευση, τους πρόσφυγες, το 

ρατσισµό και το αντιρατσιστικό κίνηµα, σε µια περίοδο που όλα αυτά συνδέονται άµεσα µε 

τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων µέσα και έξω από το φρούριο, γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Και 

ο λόγος είναι ότι αυτή η σκληρή και οξυµένη κατάσταση απαιτεί ξεκάθαρες, δραστικές και 

αποτελεσµατικές απαντήσεις. Και δεδοµένου ότι η παρούσα κατάσταση µε έχει βάλει 

µπροστά σε ζωντανά ερωτήµατα, ήταν δύσκολο για µένα να συνεχίσω να γράφω µε τον 

τρόπο που ξεκίνησα. Για να είµαι ειλικρινής, δεν ήταν πολύ δύσκολο να µιλήσω για την 

κατάσταση των προσφύγων, τη µετανάστευση και τα προβλήµατα που συναντά κανείς για 

να µπει στην Ευρώπη-φρούριο. Για την επίδραση της παγκοσµιοποίησης στ

της ζωής και της οικονοµίας, για τους ανθρώπους στις χώρες του λεγόµενου 3ου κόσµου. 

Για τη σχέση ανάµεσα στους βοµβαρδισµούς και στα κατεστραµµένα σπίτια, για το λόγο 

που το ποσοστό χορήγησης πολιτικού ασύλου έχει µειωθεί στην Ελλάδα: από 2% την 

περσινή χρονιά έγινε σχεδόν µηδενικό φέτος. Για τις προετοιµασίες των ευρωπαϊκών χωρών 

να απελάσουν του πρόσφυγε  και τις ανθρωπ τικέ  αποστολέ τους µε σκοπ  φυλακές αι 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στα σύνορα του φρουρίου. Για τη σχέση ανάµεσα στον τρόπο 

που δρουν σι κυβερνήσεις που αποτελούν το καραβάνι του ιµπεριαλισµού ώστε να 

δηµιουργούν κυβερνήσεις–µαριονέτες σε διάφορα µέρη του κόσµου και στο φαινόµενο της 

µετανάστευσης και της προσφυγιάς, για τη δυσχερή θέση των προσφύγων στις χώρες 

υποδοχής και για τη δυσκολία της απορρόφησής τους σε µια καινούρια ζωή. Για την κρίση 

 



ταυτότητάς τους, για τις διάφορες µορφές ρατσισµού και για τον τρόπο που οι µετανάστες 

και οι πρόσφυγες γίνονται θύµατα του ρατσισµού, για την επιστροφή των προσφύγων στις 

παλιές ιδέες και για την παράδοση σαν µια αντίδραση στη ρατσιστική επίθεση που δέχονται 

και για το πώς χτίζουν κρυφές σπηλιές, για το συναίσθηµά τους µέσα στο σκληρό κόσµο 

που ζούνε και για το πώς ζούνε τη ζωή τους σαν τροµαγµένες χελωνίτσες µέσα στο καβούκι 

τους , και για πολλά άλλα... 

Από τη µια µεριά, όλα αυτά είναι πολύ προφανή για µένα, και από την άλλη, µια σε βάθος, 

ζωντανή και λεπτοµερής ανάλυση, που να έχει τη δυνατότητα να δώσει απαντήσεις όχι 

µόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές, ειδικές και όχι γενικές, µε νέο και όχι παλιό πνεύµα, 

ένα συµπέρασµα. Κι αυτό έγινε γιατί όλα 

ρούµε να ανοίξουµε την πόρτα του 

ουµε µια άλλη 

µια τέτοια ανάλυση ήταν δύσκολη. Πρέπει να σας οµολογήσω ότι δεν µπόρεσα να ετοιµάσω 

µια τέτοια ανάλυση γι αυτή την εκδήλωση και κάπου χάθηκα στο γράψιµο. Γράφοντας γι' 

αυτά τα γεγονότα, το καθένα έθετε µπρος µου άλλα ερωτήµατα και απαιτούσε περισσότερο 

γράψιµο και περισσότερη διεύρυνση της συζήτησης, µέχρι που λίγες ώρες πριν νικήθηκα 

και κατάλαβα ότι δεν µπορούσα να φτάσω σε 

αυτά τα γεγονότα έχουν µια ζωτική σχέση µε τη δική µου ζωή και µε τη ζωή εκατοντάδων 

χιλιάδων άλλων προσφύγων. 

Νοµίζω ότι χρειαζόµαστε µια τέτοια ανάλυση για την Ευρώπη-φρούριο που να µας δίνει τη 

δυνατότητα να δίνουµε απαντήσεις στα καθηµερινά και πρακτικά προβλήµατα. Πώς 

µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το ρατσισµό, πώς µπο

φρουρίου γι' αυτούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο, πώς µπορούµε να 

υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα των µεταναστών και των προσφύγων από τις καθηµερινές 

επιθέσεις, πώς µπορούµε να εµποδίσουµε τις κυβερνήσεις να ψηφίζουν καθηµερινά νέους 

νόµους για να επιτεθούν στους µετανάστες και στους πρόσφυγες, πώς µπορούµε να 

φτιάξουµε ένα ισχυρό κίνηµα που να περιλαµβάνει τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, τα 

προοδευτικά κόµµατα και οργανώσεις ενάντια στο ρατσισµό στην Ελλάδα. 

∆εν είναι δύσκολο να δοθεί µια γενική και θεωρητική απάντηση σ’ αυτά τα προβλήµατα, 

αλλά µια ζωντανή και πρακτική απάντηση είναι δύσκολη. Ωστόσο, µ’ αυτές τις δυσκολίες 

δε σηµαίνει ότι δεν πρέπει να το επιχειρήσουµε ή ότι πρέπει να περιµέν

ευκαιρία. Πιστεύω ότι δεν έχουµε άλλη επιλογή. Η κατάσταση θα γίνει σκληρότερη και ήδη 

είναι δύσκολη. Είµαστε υποχρεωµένοι να δώσουµε απαντήσεις. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουµε τη σχέση ανάµεσα στους πρόσφυγες και στους µετανάστες, πρέπει να 

σπάσουµε το παραδοσιακό κάλυµµα των µεταναστευτικών κοινοτήτων, πρέπει να κάνουµε 

ξεκάθαρο ότι το να παραµένει κανείς µέσα στην παράδοση και την κουλτούρα της 

 



φυλετικής οργάνωσης ενώ στην πραγµατικότητα βρίσκεται σε µια καινούρια κατάσταση δε 

οπίσουµε και να συνειδητοποιήσουµε τη σχέση ανάµεσα στον εργάτη της 

χώρας υποδοχής και στους µετανάστες και πρόσφυγες, που αποτελούν το πιο αδύναµο 

κοµµάτι το  

απαντήσου

αυξάνουν  χώρα υποδοχής, πρέπει να κάνουµε σαφές στο αντιπολεµικό 

κίνηµα ότι δεν είναι δυνατό να διαµαρτύρονται ενάντια στον πόλεµο και να µένουν 

σιωπηλοί απέναντι στους πρόσφυγες, στα θύµατα του πολέµου, που απέδρασαν από αυτή 

 κατάσταση και ήρθαν στις χώρε

ίς σε σχέση µε τους πρόσφυγες, πρέπει επίσης να προστατεύσουµε 

γανιστάν, δεν µπορούµε να ξεχνάµε τους πρόσφυγες αυτού του πολέµου σε µια 

ερίοδο που η Ευρώπη θέλει να τους απελάσει. 

ποµένως, η υπεράσπιση των δικαιωµάτων των προσφύγων είναι µια από τις βασικές 

θύνες του αντιπολεµικού κινήµατος. 

 αγώνας ενάντια στο ρατσισµό και η υπεράσπιση των προσφύγων και µεταναστών είναι 

ένα θέµα πολύ που µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα

µε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήµατα που βρίσκονται 

 και πρόσφυγες, εάν τα 

µµ  οργανώσεις

  συζήτηση

µε ένα δίκτυο από πολλές εθνότητες που να περιλαµβάνει από τη µια 

δίνει καµιά απάντηση στις ρατσιστικές επιθέσεις, πρέπει να παλέψουµε για την αξία των 

ανθρώπων σε παγκόσµιο επίπεδο, πέρα από σύνορα, έθνη, θρησκείες και παραδόσεις, 

πρέπει να εντ

υ παγκόσµιου εργατικού δυναµικού, χωρίς δικαιώµατα και επιλογές, πρέπει να

µε σ’ αυτό το ιδεολογικό σκουπίδι που λέει ότι οι πρόσφυγες και οι µετανάστες 

την ανεργία στη

την ς µας. 

Για παράδειγµα, αν επιτεθούν στο Ιράκ, δεν µπορεί να είµαστε ενάντιοι στον πόλεµο και 

παράλληλα αδρανε

αυτούς που φεύγουν από αυτή την εµπόλεµη κατάσταση. Επίσης, σε σχέση µε τον πόλεµο 

στο Αφ

π

Ε

ευ
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 ευρύτερο από την πολιτική των κοµµάτων και ένα θέµα 

 κοινό µέτωπο διαφόρων κοµµάτων. 

Εάν δεν µπορούµε να δώσου

µπροστά µας, θα χάσουµε τα πάντα. Εάν οι µετανάστες παραµείνουν αποµονωµένοι στην 

παράδοσή τους, εάν οι πρόσφυγες δεν αισθάνονται να έχουν καµιά σχέση µαζί τους, εάν οι 

Έλληνες εργάτες δεν έχουν καµιά σχέση µε τους µετανάστες

κό ατα και οι  θέλουν να κρατούν κάποιους πρόσφυγες ή µετανάστες µόνο για 

τον εαυτό τους, εάν το αντιρατσιστικό κίνηµα δεν δώσει µια πρακτική απάντηση σε όλα 

αυτά, θα χάσουµε µια µεγάλη δύναµη που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει το ρατσισµό και 

να τον νικήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει πια κίνηµα, παρά ένας νικηµένος 

στρατός, που έχει χάσει το δρόµο του και διασπάται σε µικρότερα τµήµατα. 

Είµαι ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να σας µεταφέρω την πρότασή µου και πιστεύω ότι 

αυτό το φεστιβάλ είναι ένας χώρος κατάλληλος γι’ αυτή τη . Και η πρότασή µου 

είναι να δηµιουργήσου

 



µεριά όλους τους πρόσφυγες και µετανάστες και από την άλλη τους Έλληνες εργάτες και 

τους προοδευτικούς ανθρώπους, γιατί και οι δύο πλευρές πρέπει να διαµορφώνουν το 

αντιρατσιστικό κίνηµα. 

Αυτό το δίκτυο πρέπει να συζητήσει και να βρει την απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα 

και τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν. Νοµίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήµα για ένα 

µεγάλο έργο. 

(1) Το κείµενο αυτό ήταν η οµιλία του αφγανού πολιτικού πρόσφυγα Ζαχίρ Ατχαρ 

 στο 5ο τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πρόσφυγες και στους 

µετανάστες.  
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της 

ίδια. Τίποτα δεν 

τιλαµβάνεται ότι οι συνθήκες διαβίωσής 

υς απέχουν πολύ από το ιδανικό ή τουλάχιστον το αξιοπρεπές.  

 λόγος για το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο Λαύριο, το επονοµαζόµενο 

στρατόπεδο», όπως τουλάχιστον το αποκαλούσαν έως πρότινος οι πρόσφυγες που έχουν 

εράσει από εκεί, έναν χαρακτηρισµό που είχαν υιοθετήσει ακόµα και οι τοπικές αρχές. Το 

έντρο, το οποίο λειτουργεί από τη δεκαετία του '50 (είναι και το παλαιότερο του είδους 

ου στην Ελλάδα) βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και έχει -θεωρητικά- τη δυνατότητα 

ιλοξενίας 300 ατόµων, αν και στην πραγµατικότητα είναι περισσότεροι όσοι διαβιούν εκεί 

simea@kkeml.gr  

επιτρέπεται η αναδηµοσίευση µε προϋπόθεση τη µη παραποίηση και την αναφορά 

πηγής 

  

  

  

  

Η συγκατοίκηση µε τους µετανάστες στο Λαύριο 

Της Έλενας Καρανάτση  

Όταν ακούει κανείς 9χρονα παιδιά να λένε απογοητευµένα: «Κάθε µέρα τα 

αλλάζει. Σα να περιµένουµε να πεθάνουµε», αν

το
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π
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περιµένοντας να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: κυρίως Κούρδοι, αλλά και Αφγανοί, 

ανοί, Ιρακινοί.  

αι 

"

υµε τις 

µνασίου κ. Γιώργος Ιακωβίδης. Το 

ης, σε µια µεγαλύτερη έκταση και να στηθούν εκεί προκάτ 

ένεια να έχει το δικό της διαµέρισµα. «Το αίτηµα για µετακίνηση 

Ιρ

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο µε 50 δωµάτια. Σε κάθε ένα από αυτά στοιβάζοντ

καµιά δεκαριά πρόσφυγες υπό ανθυγιεινές συνθήκες υγρασία, ανεπαρκή φωτισµό, διαρροή 

από τα συστήµατα αποχέτευσης. «Άλλοι διαµένουν 2-3 µήνες, αλλά υπάρχουν και 

πρόσφυγες που έχουν παραµείνει στο κέντρο για 3-4 χρόνια. Αρκετοί περιµένουν να 

βγάλουν βίζα για Αµερική και άλλοι διοχετεύονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κατάσταση 

εδώ είναι γκέτο», λέει στην «Κ» ο δήµαρχος Λαυρίου κ. ∆ηµήτρης Λουκάς.  

Ο πληθυσµός του Κέντρου εργάζεται ευκαιριακά σε δουλειές µε χαµηλά µεροκάµατα  

 (οικοδοµές, λιµάνι, χωράφια) και χωρίς ένσηµα φυσικά. Παλαιότερα, οι πρόσφυγες του 

Κέντρου δεν είχαν καν το δικαίωµα να βγαίνουν έξω.  

Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας υπαρκτές. «Είναι δύσκολο να ξεπεράσο

ρατσιστικές διαθέσεις. Ορισµένοι επιµένουν ότι η παρουσία των προσφύγων δηµιουργεί 

ποικίλα προβλήµατα, όπως αύξηση ασθενειών, µείωση του επιπέδου διδασκαλίας, αύξηση 

της ανεργίας. Σχεδόν το 25% των µαθητών στα σχολεία του Λαυρίου είναι παιδιά 

προσφύγων», αναφέρει ο διευθυντής του 20υ γυ

παρήγορο είναι ότι τουλάχιστον τα µαθήµατα δεν διδάσκονται πλέον µέσα στο Κέντρο 

υποδοχής, καθώς τα παιδιά έχουν ενταχθεί σταδιακά σε κανονικές τάξεις του σχολείου.  

Επιθυµία των κατοίκων, αλλά και της δηµοτικής αρχής Λαυρίου είναι να µετεγκατασταθεί 

το Κέντρο στην άκρη της πόλ

κτίρια, ώστε κάθε οικογ

δεν είναι απόρροια ρατσισµού. Είναι καθαρά πρακτικό και λειτουργικό το ζήτηµα», 

υποστηρίζει ο δήµαρχος.  

Το Κέντρο Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου 

Υγείας µε διαχειριστή τον Ερυθρό Σταυρό, που παρέχει συσσίτιο στους πρόσφυγες. 

Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που ζητούν να έχουν δική τους κουζίνα, για να 

παρασκευάζουν τα φαγητά της αρεσκείας τους, κυρίως της πατρίδας τους.  

© 2005 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΙ! rίghts reserved.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ                                            ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997 

Εκεί, στο γνωστό άχαρο τσιµεντένιο κτίριο, που χτίστηκε µε σκοπό να στεγάζει πρόχειρα 

και ... προσωρινά όχι πάνω από 250 άτοµα, για άλλη µια φορά βρίσκονται κάπου 

τετρακόσιοι. Η φουρνιά των 153 γυναικών και παιδιών που ξέβρασε από τις άθλιες 

σκουριασ ένες λαµαρίνες του πριν από κάµποσες µ ρες το ουκρανικό << οχόλ», το λοίο 

των δουλεµπόρων, έχει εγκατασταθεί εκεί. Οι υπόλοιποι από τους συνολικά 31 Ο, σε 

κατασκήνωση στην Πεντέλη. Χώρος άλλος, κατάλληλος, δεν βρέθηκε. Χώροι υποδοχής -

οικονοµικών πλέον στη συντριπτική πλειονότητά τους- προσφύγω , κατά γενική, επίσηµη 

και ανεπίσηµη παραδοχή, δεν υπάρχουν. Κι ας αποτελούν σοβαρότατη πηγή άγχους για 

αρµόδιους και µη οι συνεχιζόµενες αφίξεις από τα εµπράκτως αφύλακτα παράλια.  

Έτσι λοιπόν, τα 153 νεοφερµένα γυναικόπαιδα από τα καµένα και ξεθεµελιωµένα απ

µ έ Σ π

ν

ό τον 

», διά στόµατος του 

wη Παπαδογιαwάκη, τονίζουν την αναγκαιότητα υπογραφής από 

τουρκικό στρατό κουρδικά χωριά και από το γονατισµένο από την πείνα του οικονοµικού 

αποκλεισµού Ιράκ, γίνανε ακόµα µια µεγάλη «µπουκιά» που δύσκολα µπορούν να την 

καταπιούν οι άµεσα εµπλεκόµενοι µε την υπόθεση.  

Ο δήµαρχος του Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος ζητεί να µην σταλούν άλλοι 

πρόσφυγες στο Κέντρο που, µακροπρόθεσµα, θα πρέπει να µεταφερθεί κι αυτό µακριά από 

την πόλη που αγωνίζεται να λύσει τα πολλά και σοβαρά άλλα δικά της προβλήµατα, µε 

κορυφαίο αυτό της ανεργίας.  

Συµφωνία µε Τουρκία  

Οι αρχές του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, αν και προτίθενται να τηρήσουν την υπόσχεση 

µη απέλασης που δηµοσίως έδωσαν για τους Κούρδους του <<Σοχόλ

γενικού γραµµατέα Γιά

την Τουρκία µιας «συµφωνίας επανεισδοχής» που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία µεταξύ 

των δύο χωρών ώστε να οδηγούνται πάλι πίσω από εκεί που ήρθαν τα σταλµένα στην 

Ελλάδα από τους σύγχρονους εµπόρους σκλάβων εξαθλιωµένα ανθρώπινα κοπάδια.  

Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος Αλλοδαπών στο Λαύριο, έκαναν οµολογουµένως ό, τι 

µπορούσαν σε συνεργασία µε τους εκεί αρµοδίους του Ερυθρού Σταυρού και της 

κοινωνικής υπηρεσίας της Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για να 

οργανώσουν, µέσα στα λίγα διαθέσιµα τετραγωνικά του χώρου, τη στέγαση του 

καινούργιου κοπαδιού των απελπισµένων και να µεριµνήσουν για τις πρώτες ανάγκες 

 



περίθαλψης. Εκεί που κοιµόταν µια οικογένεια, τώρα κοιµούνται δύο. Εκεί που είχαν 

βολευτεί δύο και τρεις οικογένειες, στοιβάχτηκαν τρεις και τέσσερις.  

µ

 τρέχοντας προς το 

ασµένη υπάλληλος του Ερυθρού Σταυρού βγαίνει και µας ζητάει µε 

 

 
 

Φτώχεια και µιζέρια  

Και οι «παλιοί» στο Κέντρο εκπρόσωποι των εκτός νό ου στην Τουρκία οργανώσεων, γιατί 

ως γνωστόν το «ουδέν µονιµότερον του προσωρινού» ισχύει στον υπερθετικό για τους 

Κούρδους και όχι µόνο- πολιτικούς πρόσφυγες, σχεδόν τροµαγµένοι από την τελευταία 

αναπάντεχη µαζική άφιξη των συµπατριωτών τους (που µάλιστα θα δυσκολευτούν πολύ να 

µιλήσουν µαζί τους την κοινή γλώσσα του καταδιωκόµενου για άµεση εµπλοκή µε την 

πολιτική παρανοµία), προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους εντάξουν στην 

πραγµατικότητα που και οι ίδιοι ζουν. Ποια είναι αυτή; Φτώχεια και µιζέρια. Πολλή 

µιζέρια. Και πολιτική προπαγάνδα αναπόφευκτη για τον ψυχή τε και σώµατι ενταγµένο είτε 

στην υπόθεση του ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα είτε στην ιδιόµορφη, 

συντηρητικά ανατολίτικη, αντίληψη της µαρξιστικής πολιτικοκοινωνική ς µεταρρύθµισης 

στην Τουρκία. Αλλά και µέχρι παράνοιας καχυποψία, που βλέπει παντού «χαφιέδες» και 

«πράκτορες» ανάµεσα σε εκτός οργάνωσης ανθρώπους ή εκτός Κέντρου επισκέπτες.  

Αυτή ακριβώς η καχυποψία, έχοντας βρει ιδανικό πρόσχηµα στις αστήρικτες τουρκικές 

«καταγγελίες», ότι το Κέντρο Προσφύγων στο Λαύριο είναι στρατόπεδο εκπαίδευσης (και 

στα όπλα) Κούρδων αυτονοµιστών του ΡΚΚ, στάθηκε και η διακηρυγµένη αιτία που 

δυσκόλεψε σοβαρά και τη δική µας επίσκεψη εκεί πριν από λίγες µέρες. Το πόδι µας καλά 

καλά δεν είχαµε προλάβει να πατήσουµε, στη στρωµένη µε τσιµέντο αυλή και να ρίξουµε 

µια µατιά γύρω αναζητώντας κάποιον από τους εκπροσώπους των προσφύγων, και δυνατές 

φωνές έξω από ένα δωµάτιο, που οι επιγραφές του φανέρωναν ότι εκτελεί χρέη «γραφείων» 

του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν (ERNK), κυριολεκτικά µας 

ξαφνιάζουν. «Όχι κάµερες εδώ µέσα! ... » και η Ύδρα Πάρντος, η φωτορεπόρτερ, και η 

µηχανή της, γίνονται αυτόµατα το υπ' αριθµόν ένα κόκκινο πανί.  

Απαραίτητη η άδεια  

Ενώ κάποιοι θορυβηµένοι Κούρδοι πρόσφυγες κατεβαίνουν τα σκαλιά

µέρος µας, µια ξαφνι

ύφος αυστηρό να πάµε δίπλα στο Τµήµα Αλλοδαπών να πάρουµε πρώτα ειδική άδεια και 

κακώς κάναµε και µπήκαµε µέσα έτσι. Είκοσι µέτρα χωρίζουν την πόρτα του Κέντρου από 

την πόρτα του Αλλοδαπών, και µέχρι να τα περπατήσουµε, η υπάλληλος είχε ήδη 

ειδοποιήσει τους αστυνοµικούς για την παρουσία µας στο χώρο. Μέσα στο Τµήµα, η 

 



ατµόσφαιρα, αρχικά εχθρική. «Έπρεπε να πάρετε πρώτα άδεια από το υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης», µας λένε οι αστυνοµικοί, µε την ίδια εµφανή ενόχληση σε ύφος και λόγια κάθε 

αστυνοµικού που νιώθει τη ρουτίνα του γραφείου του να αναστατώνεται από την 

ενοχλητική παρουσία δύο δηµοσιογράφων.  

Στο µεταξύ, να και οι πρόσφυγες - οπαδοί του ERNK: «Βγάλατε φωτογραφίες, να µας 

δώσετε το φιλµ», απαιτούν. Προσπαθούµε να ηρεµήσουµε την κατάσταση, να εξηγήσουµε 

φαλίζει την άδεια των αρχών, τηλεφώνηµα στα γραφεία του ERNK στην 

ς Κούρδους) ότι είµαστε όντως Έλληνες δηµοσιογράφοι και όχι 

πριν από λίγες µέρες. Το πόδι µας καλά 

σπαθάκια και µπιστόλια αγορασµένα από τα παιχνιδοµάγαζα της πόλης, όπως και τις 

στους αστυνοµικούς ότι έτσι κι αλλιώς την πόρτα τους θα την περνούσαµε, γιατί γνωρίζαµε 

τη διαδικασία, αλλά θέλαµε και κάποιους από τους παρόντες εκπροσώπους των 

οργανώσεων των προσφύγων µαζί µας για να γίνει από κοινού η συνεννόηση. Εξηγούµε και 

στους αρπαγµένους Κούρδους ότι «ξέρετε, δεν είµαστε πράκτορες της ΜΙΤ, µη φοβάστε, 

έχουµε ξαναέρθει εδώ, να, 'µε εσένα και σένα, πώς σας λένε, έχουµε ξαναµιλήσει, αυτή τη 

φορά θέλουµε να δούµε τους πρόσφυγες από το "Σοχόλ"». Λογοµαχούµε κάµποσο, «αν οι 

πρόσφυγες δεν σας θέλουν, δεν γίνεται τίποτε», λένε οι αστυνοµικοί, «τόσο καιρό τίποτε 

δεν έγινε µε µας, θα γίνει µήπως τώρα που θα γράψετε εσείς; », επιµένουν οι Κούρδοι 

πρόσφυγες µε τα σπασµένα ελληνικά τους. Τελικά, µε τα πολλά, τηλεφώνηµα στο 

υπουργείο εξασ

Αθήνα πιστοποιεί (για του

πράκτορες των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών. Και, ίσως ουσιαστικότερης σηµασίας, η 

θέα του µωρού της Ύδρας που, µη έχοντας πού να το αφήσει, το πήρε µαζί της στο 

ρεπορτάζ και για να µη σκάσει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο το φόρτωσε στην πλάτη της, 

µας εξασφαλίζει την αποδοχή των δυσπιστούντων προσφύγων να φωτογραφίσει Αυτή 

ακριβώς η καχυποψία, έχοντας βρει ιδανικό πρόσχηµα στις αστήρικτες τουρκικές 

«καταγγελίες», ότι το Κέντρο Προσφύγων στο Λαύριο είναι στρατόπεδο εκπαίδευσης (και 

στα όπλα) Κούρδων αυτονοµιστών του ΡΚΚ, στάθηκε και η διακηρυγµένη αιτία που 

δυσκόλεψε σοβαρά και τη δική µας επίσκεψη εκεί 

καλά δεν είχαµε προλάβει να πατήσουµε, στη στρωµένη µε τσιµέντο αυλή και να ρίξουµε 

µια µατιά γύρω αναζητώντας κάποιον από τους εκπροσώπους των προσφύγων, και δυνατές 

φωνές έξω από ένα δωµάτιο, που οι επιγραφές του φανέρωναν ότι εκτελεί χρέη «γραφείων» 

του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν (ERNK), κυριολεκτικά µας 

ξαφνιάζουν. «Όχι κάµερες εδώ µέσα! ... » και η Ύδρα Πάρντος, η φωτορεπόρτερ, και η 

µηχανή της, γίνονται αυτόµατα το υπ' αριθµόν ένα κόκκινο πανί.  

Απαραίτητη η άδεια  

Η Ύδρα αρχίζει να φωτογραφίζει τα πιτσιρίκια που παίζουν στην αυλή µε πλαστικά 

 



µαντιλοφορεµένες γυναίκες που πλένουν µέσα σε πλαστικές λεκάνες και απλώνουν σε 

πρόχειρα δεµένα σκοινιά µπροστά στα σκεπασµένα µε µπερντέδες παράθυρα. Οι 

ουρδιστάν από το φασιστικό, 

 του Αλλοδαπών είναι παρών 

ους να συνηθίσουν πρώτα, να 

µ ά η αι ότι ο δρόµος του λαού µας 

ι τα χωριά µας, οι άνθρωποι δεν 

 µας από την πατρίδα του για 

, χώρος 

αθέσιµος στην πόλη δεν υπάρχει. «Χρόνια τώρα -λέει ο δήµαρχος- οι πρόσφυγες του 

έντρου έγιναν κοµµάτι της καθηµερινότητας της πόλης. Συνυπάρχουν πια µε τους 

αυριώτες είτε πρόκειται για ανθρώπους που τους αγκαλιάζουν βοηθώντας τους είτε για 

κείνους που τους χρησιµοποιούν στη µαύρη αγορά εργασίας. Πρέπει όµως κάποτε αυτό να 

τελειώσει. Β το Κέντρο 

ροσφύγων πρέπει να µεταφερθεί κάπου αλλού».  

ας λόγος να θεωρηθεί ρατσιστής για τα όσα 

 λιµάνι, άρχισαν να έρχονται τουρίστες µε κότερα. 

εκπρόσωποι του ERNK, ο Γιλµάζ, ο Κεµάλ και η Σεχραζάτ (ήταν οι µόνοι παρόντες 

εκπρόσωποι οργάνωσης εκείνη την ώρα) βγάζουν καρέκλες στην αυλή για να καθήσουµε 

«να µιλήσουµε πολιτικά», όπως θέλουν. Η συζήτηση τραβάει σε µάκρος «για την 

αναγκαιότητα του ένοπλου αγώνα για να ελευθερώσουµε το Κ

ιµπεριαλιστικό τουρκικό κράτος». Ένας από τους ασυνοµικούς

στη συζήτηση.  

Καλά, και οι νεοφερµένοι για τους οποίους ήρθαµε; <<Άστε τ

προσαρµοστούν», µου λένε. «Η δικιά ας η ποψ  πάντως είν

προς τη ∆ύση πρέπει να κλείσει. Ο τουρκικός στρατός καίε

έχουν ψωµί και δουλειά, αλλά δεν είναι λύση να φεύγει ο λαός

να έρθει εδώ. Οι Έλληνες είναι φίλοι µας, αλλά η πατρίδα µας δεν είναι εδώ. Και για να 

γυρίσουµε πίσω, πρέπει να σταµατήσει να χύνεται αίµα. Να σταµατήσει ο πόλεµος και να 

αρχίσει ο διάλογος. Να, τώρα εδώ µέσα, τι κάνουµε; ∆ιακόσια παιδιά υπάρχουν, ο ένας 

γιατρός τι να προλάβει, µαθήµατα του σχολείου πού θα κάνουν; ∆άσκαλοι να τους µάθουν 

τη γλώσσα µας υπάρχουν εδώ, όµως πού θα κάνουν µάθηµα; Εδώ χώρος για να κοιµόµαστε 

δεν υπάρχει».  

Μια αίθουσα για σχολείο  

Οι πρόσφυγες ζητούν από το δήµαρχο του Λαυρίου µία αίθουσα για να κάνουν µάθηµα τα 

παιδιά. Ωστόσο, όπως αργότερα µας είπε ο δήµαρχος Σταύρος Παπασταυρόπουλος

δι

Κ

Λ

ε

ραχυπρόθεσµα να µη µας στέλνουν άλλους και µακροπρόθεσµα 

Π

Ο δήµαρχος πιστεύει πως δεν υπάρχει κανέν

υποστηρίζει. Και εξηγεί γιατί: <<Ανήκω σε αυτούς που επιθυµούν να δουν το Λαύριο να 

γίνεται από πόλη της µιζέριας, πόλη της ευηµερίας και του χαµόγελου. Θέλουµε να 

καλυτερέψει εδώ ο κόσµος τη ζωή του. Ήδη µε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γίνονται έργα στην πόλη. Φτιάχνεται το

Και φαντάζεστε τι ωραία διαφήµιση για το Λαύριο είναι να βλέπουν οι ξένοι στο Ίντερνετ 

ότι εδώ είναι κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τροµοκρατών; Η να βγαίνουν αργά τη νύχτα 

 



νέα κορίτσια έξω και να βλέπουν µπροστά τους βρακοφόρους και φερετζέδες; Όχι, δεν 

πειράζουν κανέναν οι πρόσφυγες, ταλαιπωρηµένοι άνθρωποι είναι. Όµως, ανήκουν σε έναν 

άλλο κόσµο, στο δικό µας δεν µπορούν να προσαρµοστούν».  

Οι απελάσεις οικονοµικών προσφύγων είναι κάτι αναπόφευκτο, σύµφωνα µε όσα µας είπε ο 

 διαφέρει».  

ων, 

θα εξασφαλίζει µια µεταξύ µας συνεργασία σε ό,τι αφορά την 

 το κέντρο προσφύγων» 

ΥΤΙΛΗΝΗ - Του ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ  

Συνθήκες ντροπής για τον ανθρώπινο πολιτισµό» χαρακτήρισαν τις συνθήκες που 

πικρατούν στο κέντρο Υποδοχής προσφύγων στην Παγανή της Μυτιλήνης, στελέχη της 

 «Γιατροί  τον τελευταίο καιρό 

κρατούνται περί τους

γενικός γραµµατέας του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης Γιάννης Παπαδογιαννάκης: «Πρέπει 

να γίνει κατανοητό πως η Ελλάδα δεν προσφέρεται για όλα. Όσοι από τους πρόσφυγες 

µπορούν να ζήσουν και να αφοµοιωθούν στην ύπαιθρο, απασχολούµενοι εκεί κυρίως µε 

αγροτικές εργασίες, πάει καλά. Οι άλλοι, αναγκαστικά θα απελαύνονται. ∆εν µπορούµε να 

τους κρατάµε επ' αόριστον έγκλειστους κάπου. Μην ξεχνάτε ότι κατά βάθος η ζωή του 

ελεύθερου έγκλειστου από του κατάδικού έγκλειστου δεν

Ο ίδιος που υποστηρίζει ότι το υπουργείο του δεν είναι το κατεξοχήν αρµόδιο για την 

εξεύρεση ειδικών χώρων υποδοχής των προσφύγων, αλλά άµεσα εµπλέκεται επ' αυτού και 

το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ευθέως παραδέχεται ότι παρά τα µέτρα που 

λαµβάνονται ή που οι αρµόδιοι προτίθενται να λάβουν, η δραστηριότητα των δουλεµπόρ

τουλάχιστον στα παράλια, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανακοπεί: «∆υστυχώς -

όπως λέει- όσο δεν υπάρχει συνεργασία µε τις αντίστοιχες τουρκικές αρχές, η κατάσταση 

δεν µπορεί να βελτιωθεί. Αυτό που απαιτείται άµεσα, είναι να υπογράψει η Τουρκία, που 

τόσο πολύ επιθυµεί σύσφιγξη των σχέσεών της µε την Ευρώπη, µια διακρατική συµφωνία 

επανεισδοχής, που 

επαναπροώθηση των παράνοµων µεταναστών».  

  

 

 
 

«Ντροπή για τον πολιτισµό µας
 

Μ

«

ε

οργάνωσης του κόσµου» που επισκέφτηκαν το χώρο, όπου

 700 ανθρώπους.  

 



Οι «Γιατροί του κόσµου» διαπίστωσαν ότι κρατούνται σε θαλάµους των 100 έως 200 

ατόµων πρόσφυγες χωρισµένοι κατά εθνικότητα, ενώ για κάθε τέτοιο Θάλαµο υπάρχει µόνο 

µια τουαλέτα και νερό µόλις για µία ώρα το 24ωρο. Στη µία και µόνη τουαλέτα υπάρχει 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί το καζανάκι µόλις µία ώρα! Στον αύλειο χώρο του κέντρου 

υπάρχουν τουαλέτες οι οποίες όµως δεν χρησιµοποιούνται, µια και δεν βγαίνουν στην αυλή 

παρά µόνο µία ώρα τη µέρα.  

Η δυνατότητα αυλισµού των περίπου 700 κρατουµένων 

προσφύγων στην Παγανή της Λέσβου είναι το άλλο µεγάλο 

πρόβληµα κατά τους «Γιατρούς του κόσµου». όπως 

καταγγέλλουν η περίπου µία ώρα αυλισµού τους δεν τους 

επιτρέπει να κινηθούν όσο πρέπει, να καθαρίσουν τους 

θαλάµους τους, ενώ ο συνεχής εγκλεισµός τους δηµιουργεί 

ιθανότητα συγκρούσεων κατά τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που µένουν κλεισµένοι 

τους θαλάµους κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον.  

ι πρόσφυγες αντιµετωπίζουν πρόβληµα στο πρωινό τους. «τρώνε, όπως κατήγγειλαν 

ς παραδίδεται 

αποβραδίς σκέτο χωρίς απολ λέπεται από το πρόγραµµα. 

 λήψης ζάχαρης, ενώ σχεδόν ποτέ δεν τους δίνεται τσάι».  

 τεσσάρων ετών αντίστοιχα, τούτο δεν συµβαίνει µε τα άλλα 

 σχετικά µε τη σίτιση 

π

σ

Ο

χαρακτηριστικά οι γιατροί, ένα κοµµάτι ψωµί για πρωινό, το οποίο του

ύτως οτιδήποτε άλλο, που προβ

Έχουν σοβαρότατο πρόβληµα

Κι Ενώ οι 48 γυναίκες πρόσφυγες διαµένουν χώρια από τους υπόλοιπους άνδρες, µαζί τους 

και δύο παιδιά τριών και

ανήλικα αγόρια. «Πολλά 13χρονα ώς και 15χρονα παιδιά µένουν στους θαλάµους των 

µεγάλων µε ό,τι κινδύνους τούτο εµπεριέχει» καταγγέλθηκε από το γιατρό της οργάνωσης 

Φίλιππο Ολυµπίτη.  

Όπως δήλωσε χθες στην «Ε» - από την Αυστραλία όπου βρίσκεται, ο νοµάρχης Λέσβου 

Παύλος Βογιατζής- η νοµαρχία έχει ζητήσει επανειληµµένα από την Αστυνοµία να 

προχωρήσει στο διαχωρισµό των ανηλίκων από τους ενήλικους, αλλά και στην παραµονή 

των προσφύγων εκτός κτιρίου περισσότερες ώρες. Για τις καταγγελίες

είπε ότι «το Φαγητό ελέγχεται από τους υπαλλήλους της νοµαρχίας και, σύµφωνα µε την 

Ενηµέρωση που έχω, το πρόγραµµα τηρείται».  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/11/2004  

 
 

 

 

 



59 θάνατοι εν πλω για τον «παράδεισο» 

ΚΩΣ: ταξίδι χωρίς γυρισµό στάθηκε για 59 ψυχές το δροµολόγιο αρµαρίδαΡόδος. 

λαθροµετανάστες που µε πυξίδα µόνο την ελπίδα χώθηκαν για πάντα στην αγκαλιά της 

θάλασσας, το βράδυ του Σαββάτου κοντά στα ελληνοτουρκικά χωρικά ύδατα.  

Το σαπιοκάραβο, στο οποίο επέβαιναν 60 λαθροµετανάστες από το Ιρά

Μ

κ, την Ιορδανία και 

θίστηκε στ' ανοιχτά της πόλης Μαρµαρίδα της Τουρκίας, γύρω εννέα 

 

υρθεί ακόµη. Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν 13 σωσίβια, ενώ έρευνες διεξάγουν 

, µάλιστα, µε το τουρκικό 

 το 90% της εργασίας στα γεωργικά νοικοκυριά  

ά

 αναδεικνύεται ο ρόλος των µεταναστών για την ελληνική κοινωνία, και 

νικής 

απαλλάσσοντας τους 

νικής υπαίθρου παραδέχονται ως θετική την 

το Αφγανιστάν, βυ

ναυτικά µίλια από τις γειτονικές ακτές. Μόνο ένας Ιρακινός στάθηκε τυχερός, όταν η ξύλινη 

βάρκα άρχισε να βάζει νερά και να βουλιάζει, σέρνοντας στον υγρό τάφο 59 ζωέs, µεταξύ 

των οποίων µια γυναίκα κι ένα lΟχρονο κοριτσάκι. ο Ιρακινός σώθηκε από θαύµα, όταν 

πιάστηκε από ένα κούτσουρο και τον εντόπισαν οι τουρκικές λιµενικές αρχές. Χθες το 

απόγευµα, σύµφωνα µε το ΥΕΝ, το πλοίο «Πάτµος» περισυνέλεζε τρεις σωρούς. Εκεί 

εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από Έλληνες λιµενικούς άλλα τέσσερα πτώµατα, τα οποία δεν 

έχουν ανασ

και τα τοπικά λιµεναρχεία των ∆ωδεκανήσων. Σύµφωνα

πρακτορείο «Ανατολή», εκτός του ενός Ιρακινού δεν εντοπίστηκαν άλλοι επιζώντες.  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 22/12/2003  

 

 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Καλύπτουν

«Χρυσ φι» τα ξένα χέρια 

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗ  

Πολυλειτουργικός

ιδιαίτερα την ύπαιθρο.  

Πέραν της δηµογραφικής αναζωογόνησης που είχε ως αποτέλεσµα ακριανά χωριά, και 

µέσω της επιγαµίας, να «δουν» παιδιά και να ανοίξουν σχολεία ύστερα από 40 χρόνια, 

συντέλεσε επίσης ώστε τα «γερασµένα νοικοκυριά» -οι οπισθοφύλακες της ελλη

κοινωνίας- να βρουν τον τρόπο να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, 

διατηρώντας προσωρινά τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και 

επιγόνους τους από πολλές σκοτούρες. Ωστόσο, καθοριστικός φαίνεται ότι είναι ο ρόλος 

των µεταναστών και στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονοµίας.  

Το 70% των αγροτικών νοικοκυριών της ελλη

παρουσία των µεταναστών στην κοινωνία, σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 



που παρουσιάστηκε χθες για πρώτη Φορά σε ηµερίδα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ελληνίδων 

ηµοσιογράφων, από τον καθηγητή Χαράλαµπο Κασίµη, ο οποίος χθες άσκησε αυστηρή 

κριτική στο «νέο» µεταν  την καθηγήτρια Λουκά 

ο: «∆εν λύνει τα προβλήµατα ανασφάλειας των µεταναστών 

ς γίνεται και η αγροτική 

εδης έρευνας (εκπρόσωποι συλλογικών 

ε σηµαντικές αλλαγές στην 

εργατικού δυναµικού, Ενώ από αυτούς µόλις το 1,3 είναι 

β :

1.    

2.    

η

ι απαξία για τις εργασίες που δεν 

3.    

ς  

4.    µό της εργασίας: οι 

σ ε η αγορά. Οι άντρες 

 ι λβανοί µας έκαναν να 

α ουργήσουµε;»  

5.    ς υπαίθρου από τους 

µετανάστες. καθοριστικός είναι ο ρόλος σε κτηνοτροφικές περιοχές.  

∆

αστευτικό νόµο 2910/2002 παράλληλα µε

Κατσέλη που είπε για το νόµ

και θα δηµιουργήσει χώρο δράσης και πεδίο διαφθοράς».  

«Αλβανοί µάζεψαν τις ελιές και φέτος, αλλοδαποί δουλεύουν στα έργα του µετρό, η 

ανακατασκευή σπιτιών στην περιφέρεια από µετανάστε

εκµετάλλευση στην Ελλάδα από τους ξένοuς έχει ενδυναµωθεί», είπε χθες ο κ. Κασίµης 

βασιζόµενος στα αποτελέσµατα διετούς πολυεπίπ

Φορέων, µετανάστες, αντιπροσωπευτικά νοικοκυριά) στην επαρχία.  

15% των εργατών  

Ο ίδιος επισήµανε ότι η εισροή µεταναστών (1990) συνέπεσε µ

αγροτική οικονοµία της Ελλάδας, της οποίας η ανταγωνιστικότητα µειώθηκε έκτοτε, είτε 

λόγω της ανορθολογικής διαχείρισης των εισερχόµενων πόρων είτε της έλλειψης 

επενδύσεων. Σαφέστατη διαγράφεται η «αδυναµία κάλυψης των αναγκών µε ντόπιο 

εργατικό δυναµικό». Η έρευνα καταδεικνύει ότι το 10% του πληθυσµού είναι αλλοδαποί 

που φτάνουν το 15% του 

γυναίκες.  

Τα πέντε ασικά συµπεράσµατα της έρευνας έχουν ως εξής   

     Τα 2/3 των γεωργικών νοικοκυριών και πάνω από το 50% των «Επαρχιακών» απασχολούν 

µετανάστες. Αυτοί καλύπτουν το 90% της µη οικογενειακής Εργασίας που καταβάλλεται.  

     Η απασχόληση των µεταναστών αυξήθηκε σηµαντικά τη δεκαετία του 1990.  

Μιλάµε για διπλασιασµό των εξωοικογενειακών µεροµισθίων. Και αυτό γιατί οι 

προσδοκίες των Ελλήνων νέων έχουν αυξηθεί και υπάρχε

έχουν κοινωνική αποδοχή.  

     Οι µετανάστες συνέβαλαν στην ανάπτυξη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (π.χ. 

παρατηµένα χωράφια πήραν ζωή, χτίζονται τουριστικέ

εγκαταστάσεις).  

   Η διαθεσιµότητα των µεταναστών έπαιξε ρόλο στον καταµερισ

γυναίκες είτε γυρίζουν το «σπίτι» είτ  απασχολούνται στην ελεύθερ

πήραν διαχειριστικές εργασίες κα  απαντούν χαρακτηριστικά. «Οι Α

γίνουµε αφεντικά, λλά χωρίς αυτούς πώς Θα µπορέσουµε να αναλειτ

   Υπάρχει δηµογραφική και κοινωνική στήριξη του πληθυσµού τη

 



Στην ερώτηση γιατί απασχολείτε µετανάστες, το 

 

60% απαντά «γιατί µόνο αυτούς 

υ σ

ωτώµενοι δεν έχουν προσωπικές σχέσεις µε τους 

πης 

ας είναι το πρόβληµα της µαζικής εισροής 

 

τα ενισχύονται σηµαντικά.  

 Ευρώπη, πλην της ακροδεξιάς, είναι κυρίως δυο: Η µια, που είναι και η 

που εκφράζει επιφυλάξεις γι' αυτούς τους 

ρ Κόλβιλ, εκπρόσωπος τύπου της 

.  

πως είχε πει και ο πρόεδρος του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς 

µνηστίας, Κ. Παπαϊωάννου, «όταν οι Αφγανοί κατέφευγαν στο 

Πακιστάν ήταν πρόσφυγες, ότα ν 

βρίσκο µε», µε δεύτερη απάντηση «γιατί οι Έλληνες δεν δουλεύουν τα χωράφια» και 

µόλις τρίτη την εκδοχή «γιατί είναι φθηνοί».  

πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ίδιοι ερ

µετανάστες, µια και ισχύουν βαθιά στερεότυπα, ειδικά µε τους Αλβανούς.  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/01/2003  

 
Κλείνουν οι πόρτες της Ευρώ

Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ  

Είναι γνωστό εδώ και καιρό: ένα από τα πλέον καυτά ζητήµατα που αποτελούν την ατζέντα 

των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρί

µεταναστευτικών ρευµάτων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη.  

Παρά τα όσα έχουν λεχθεί τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη να υπάρξει µια κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτική, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.  

Οι πρόσφυγες και οι µετανάστες στη Γηραιά Ήπειρο όλο και δυσκολότερα παίρνουν άσυλο, 

όλο και πιο εύκολα απευλάνονται. Από την άλλη, δηµοκοπώντας στο θέµα της ανεργίας και 

της ασφαλείας, τα ακροδεξιά κόµµα

οι τάσεις στην

κυρίαρχη, ζητά αυστηρότερη πολιτική στο θέµα του ασύλου, καθώς και αυστηρότερη 

Φρούρηση των συνόρων. Ο Τόνι Μπλερ, µάλιστα, είχε προτείνει να καταστεί η Βρετανία 

χωροφύλακας των συνόρων του ευρωπαϊκού νότου, στέλνοντας πολεµικά πλοία να 

περιπολούν στη Μεσόγειο.  

ΟΗΕ και ∆ιεθνής Αµνηστία  

Υπάρχει όµως και η άλλη άποψη 

προσανατολισµούς της Ε.Ε. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΌΗΕ για τους πρόσφυγες, θέτει 

µάλιστα και θέµα ορολογίας: «Όσοι ζητούν άσυλο µπαίνουν στην κατηγορία των 

λαθροµεταναστών, αν και µε βάση το διεθνές δίκαιο, η είσοδος ενός 

πρόσφυγα σε µία χώρα τα απαραίτητα χαρτιά δεν συνιστά 

παρανοµία», έχει δηλώσει ο Ρουπέ

Υπάτης Αρµοστείας στη Γενεύη

Ό

Α

ν πλησίαζαν την Ευρώπη γίνοντα



λαθροµετανάστες».  

«Επικίνδυνη» χαρακτηρίζει σε δήλωσή του την πολιτική τηs Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής του 

 ρυθµιστικών µέτρων για την οµαλή ροή των 

υ για τα θέµατα της προεδρίας, τ. 

η την χρήσης των όρων «πρόσφυγας» και «µετανάστης», τη δηµιουργία της 

ς.  

αραβιάσεις  

 χώρα µας, πάντως, το περασµένο καλοκαίρι δέχθηκε ένα γερό ράπισµα από έκθεση της 

Επιτροπής πρόληψης των ώπης. Στην έκθεση αυτή 

 αστυνοµικών απέναντι 

εις στην Τουρκία, µε 

τησε τότε ότι πρόκειται 

ι µεµονωµένα περιστατικά.  

ικό Συµβούλιο για τους 

π στο Αφγανιστάν, όταν 

 και διώκονταν στη χώρα τους. 

κάποιοι αστυνοµικοί, µάλιστα, είχαν επιδώσει χαρτί απέλασης και σε µία Αφγανή λεχώνα 

µε το είκοσι ηµερών βρέφος της.  

Συνασπισµού Μ. Παπαγιαννάκης: «Όταν µέσα στο 2000 η Ε.Ε. απέλασε ή επαναπροώθησε 

367.522 "λαθροµετανάστες", καθίσταται πρόδηλο τι εννοεί ο αρµόδιος προεδρεύων του 

Συµβουλίου όταν κάνει λόγο για "ανάγκη καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης". Η 

βοήθεια στους πρόσφυγες δεν Φαίνεται να απασχολεί το Συµβούλιο.  

»Αντί της θεσµοθέτησης κοινών

µεταναστευτικών ρευµάτων   προκρίνεται η λογική µίας Ευρώπης-φρουρίου, µε διαβατήρια 

που Φέρουν δακτυλικά αποτυπώµατα"».  

Η απάντηση του αναπληρωτή ΥΠΕΞ και υπεύθυνο

Γιαννίτση, προσπαθεί να ισορροπήσει: «∆εν µπορούµε να λειτουργούµε συναισθηµατικά 

απέναντι στα πολιτικά προβλήµατα. Η Ε.Ε. έχει ανάγκη τους µετανάστες, αλλά δεν 

µπορούµε να δεχθούµε και όλη την Αφρική και την Ασία».  

Η πρόταση του Κ. Σηµίτη προς τους ευρωπαίους ηγέτες είναι -εδώ και καιρό να γίνει η 

Ελλάδα «κεντρικό παρατηρητήριο της Ε.Ε. για τη διακίνηση των µεταναστών». Καµία 

απάντηση, ωστόσο, δεν έχει δοθεί επισήµως.  

Μία από τις νέες προτάσεις τηs ελληνικής προεδρίας θα είναι ο καταµερισµός των δαπανών 

µεταξύ των κρατών-µελών (καθώς και η οικονοµική ενίσχυση της χώρας µαs, που αποτελεί 

«πύλη»). οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής 

προεδρίας αφορούν τη διαµόρφωση µίας ενιαίας νοµοθεσίας για το άσυλο, την 

αποσαφήνισ

Ευρωπαϊκής συνοριακής φρουρά

π

Η

 Βασανιστηρίων του Συµβουλίου της Ευρ

υπάρχει αναφορά για κακοµεταχείριση και βάναυση συµπεριφορά

σε λαθροµετανάστες, καθώς και για άτυπες οµαδικές απελάσ

αποτέλεσµα να διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Η κυβέρνηση απάν

για σπάνια κα

Για παραβίαση της Συνθήκης της Γενεύης έχει µιλήσει και το Ελλην

πρόσφυγες, ειδικά κατά τη διάρκεια του ρόσφατου πολέµου 

απελαύνονταν άνθρωποι που αποδεδειγµένα ήταν πρόσφυγες

 



ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 05/01/2003  

 
 

Το κράτος απουσιάζει 
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΝΟΥΡΗ  

Η κρατική µέριµνα για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες που µπαίνουν παράνοµα στη 

χώρα δεν αντέχει σε καµία κριτική, καθώς είναι ολωσδιόλου ανύπαρκτη.  

Στην Αττική, από τις αρχές της δεκαετίας του '80 λειτουργεί µε κρατική δαπάνη ο ξενώνας 

στο Λαύριο, που παλιότερα Φιλοξενούσε Τούρκους και Κούρδους πολιτικούς εξόριστους. 

Μετά τη σύλληψη του Οτσαλάν και την υποστολή σηµαίας από το ΡΚΚ, στους 160 

Φιλοξενούµενους στο Λαύριο συµπεριλαµβάνεται αριθµός προσφύγων από το Αφγανιστάν, 

ο  

ταυλισµοί από την οργάνωση 

 Γιατρών υ Κόσµου», µε δυνατότητα να 

ικούρου, κοντά στην πλατεία 

. «Φανταστείτε ότι η οδύσσεια 

Αφγανιστάν διαρκεί από 20 µέρες έως 4 µήνες, µε 

οί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από περίθαλψη, 

εκούραση και Φαγητό για να µπορέσουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους» λέει ο 

τέφανος Σοφόγλου, εθελοντής της µη κυβερνητικής οργάνωσης.  

ο κτίριο ανήκει στο υπουργείο Υγείας και παραχωρήθηκε πριν από δύο χρόνια στους 

Γιατρούς του κόσµου». Μέχρι σήµερα έχουν Φιλοξενηθεί συνολικά περί τα 2.800 άτοµα. 

«Το κράτος µάς π  εργάζονται στην 

υποδοχή. Εκτός απ' αυτό, όµως, δεν µας έχει χορηγήσει ούτε ασπιρίνη» λέει ο ΣΤ. 

ιο » 

 

τη Σ µαλία και την Αλγερία.  

'~Στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα λειτουργούν κα

«Σολινταριτέ» και στην Αθήνα ο ξενώνας των «  το

προσφέρει προσωρινή διαµονή σε 95 έως 100 άτοµα.  

Ο ξενώνας στεγάζεται σε επταώροφο κτίριο στην οδό Επ

Κουµουνδούρου. Το 70% είναι οικογένειες µε µικρά παιδιά

κάποιου που έρχεται από το Ιράκ ή το 

σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες. Αυτ

ξ

Σ

Τ

«

ροσέφερε το κτίριο και κάποιες υπαλλήλους που

Σοφόγλου.  

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 05/01/2003  

 
 

« Κακούργηµα το δουλεµπόρ
Την ατιµωρησία των αδίστακτων δουλεµπόρων, που απ' ό,τι 

φαίνεται σπανίως οδηγούνται στις Φυλακές της χώρας, επιχειρεί να εµποδίσει η κυβέρνηση 

µε νέο νόµο που σύντοµα θα κατατεθεί στη Βουλή.  

 



Με δήλωσή Του στην «κ. Ε.» ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Φίλιππος Πετσάλνικος, 

επιβεβαιώνει ότι στο εξής τα εγκλήµατα των δουλεµπόρων θα αντιµετωπίζονται 

αυστηρότερα.  

ο υπουργός παραδέχεται ότι µε τα ισχύοντα έως τώρα οι ποινές δεν µπορούσαν να υπερβούν 

τα 10 χρόνια. τώρα η πράξη µετατρέπεται σε κακούργηµα, εποµένως τιµωρείται ακόµη και 

µε ισόβια κάθειρξη.  

«τις τελευταίες ηµέρες διαπιστώθηκαν αλλεπάλληλα περιστατικά παράνοµης µεταφοράς 

αλλοδαπών στη χώρα µας, υπό συνθήκες που αποτελούν βαρύτατη προσβολή για την αξία 

οι συνεχίζουν την εγκληµατική -και ιδιαίτερα 

πο ή πολύ περισσότερο αν επήλθε στην περίπτωση αυτή θάνατος, να διώκεται και 

  

γω νερ  

 είναι κοινό µυστικό ότι αποτελεί το σηµείο αιχµής της ελληνικής προεδρίας 

 και πέντε ηµέρες στην Αθήνα.  

του ανθρώπου. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το Φαινόµενο αυτό υφίσταται, παρά τις αυστηρές 

ποινές που προβλέπονται από το νόµο 2910/2001 (Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 

χρηµατική ποινή 1 έως 5 εκατοµµυρίων δραχµών, 2.940-14.700 ευρώ, για κάθε 

µεταφερόµενο αλλοδαπό και σε διακεκριµένες περιπτώσεις φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ετών ανά µεταφερόµενο πρόσωπο), και κάποιοι 

ασυνείδητ

κερδοφόρα- δράση τους.  

»Η πολιτεία ευαισθητοποιείται µπροστά στο απαράδεκτο 

αυτό Φαινόµενο και επανεξετάζεται το ισχύον νοµικό 

καθεστώς ως προς το κεφάλαιο των ποινικών κυρώσεων, 

έτσι ώστε η συγκεκριµένη πράξη, αν από τις περιστάσεις τέλεσής της προκύπτει κίνδυνος 

για άνθρω

να τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος».  

Γ. ΠΑΠ. - ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 05/01/2003  

 
 

 

 

 

Λαθροµετανάστευση: όνειρο και εφιάλτης 

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΝΟΥΡΗ 

Η απώλεια 24 µεταναστών στα πα µένα ά του Αιγαίου µόνο τον ∆εκέµβριο που µας 

πέρασε απετέλεσε το θλιβερό πρελούδιο της πολιτικής όλων των ευρωπαϊκών χωρών για 

ένα ζήτηµα που

που άρχισε εδώ

 



Η χώρα µας καλείται τώρα παραµονές του πολέµου στο Ιράκ,-όταν το θέµα της εισροής 

χιλιάδων µεταναστών στη Γηραιά Ήπειρο αναµένεται να διογκωθεί- να συγκροτήσει νέα 

τατρεγµένους.  

 10 χιλιάδες µετανάστες που κυνηγούσαν το 

α ς µ

να της «Κ. Ε.», Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης επιβεβαιώνει τη φήµη ότι το 

ε 

ε

υς µετανάστες ως κίνδυνο για τις περιορισµένες θέσεις εργασίας της ευρωπαϊκής 

αγοράς

νωση αυτού του ανθρώπινου 

εµπορίου µε ερείσµατα και σε κρατικές υπηρεσίες κάποιες Φορές. 

Ο άζεται  ολή  ατα όνον

 

 

 Τουρκία βρίσκονται στα µικρασιατικά 

στα χέρια αδίστακτων δουλεµπόρων, περιµένοντας να βιώσουν το 

 µε απόλυτη ένδεια και αυταρχικά καθεστώτα είναι κατά κανόνα νέοι 

α  κ

 

ς επικίνδυνα επιχειρήµατα.  

ενιαία νοµοθεσία για ολόκληρη την Ε.Ε., να αποφασίσει για τη Φύλαξη των συνόρων της 

Ευρώπης, καθώς και για το θέµα της παροχής ασύλου στους κα

Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, µόνο την τελευταία διετία 

συνελήφθησαν στη χώρα περισσότεροι από

όνειρο για µια καλύτερη ζωή.  

Το υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης επιµένει ότι τα κυκλώµατα των δουλεµπόρων µε πλοκάµια 

και στη χώρα µ ς φθάνουν τα 190, ενώ ο τζίρο  της παρανο ίας του δουλεµπορίου (µόνο 

αυτά που κατασχέθηκαν) ξεπερνάει τα 3 εκατοµµύρια ευρώ. οι περιπολίες για τη διαφύλαξη 

των συνόρων µας, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, κοστίζουν κάθε χρόνο περίπου 56 

εκατοµµύρια ευρώ.  

Στη σηµερινή έρευ

αδίκηµα της δουλεµπορίας µετατρέπεται σε κακούργηµα, εφόσον αποδειχθεί ότι τίθεται σε 

κίνδυνο «η ανθρώπινη ζωή».Οι δρόµοι του σύγχρονου δουλεµπορίου αποκαλύπτονται µ

πίσηµους χάρτες µπροστά στα µάτια εκατοµµυρίων πολιτισµένων Ευρωπαίων, που 

θεωρούν το

.  

ΟΙ ίδιοι περιγράφουν τις Φρικιαστικές συνθήκες µεταφοράς και κράτησης τους, τόσο 

παραστατικά που δεν χωράει πλέον αµφισβήτηση για την οργά

 

 πόλεµος που προετοιµ  πυρετωδώς στη Μέση Ανατ  δεν θα έχει θύµ  µ  

στα χώµατα του Ιράκ, αλλά και στα ταραγµένα νερά του Αιγαίου ή στα περάσµατα του 

Έβρου.  

Ήδη χιλιάδες πρόσφυγες από το Β. Ιράκ, κουρδικής καταγωγής στην πλειονότητά τους, το 

Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την ανατολική

παράλια, έρµαια 

«ευρωπαϊκό όνειρο» που συχνά µεταβάλλεται σε εφιάλτη.  

Το ∆εκέµβριο, µέσα σε µία µόνο εβδοµάδα, 24 άτοµα έχασαν τη ζωή τους σε τρία ναυάγια, 

ενώ δεκάδες ήταν οι αγνοούµενοι. Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες στατιστικές, όσοι 

εγκαταλείπουν χώρες

κ ι µορφωµένοι. Το πιο ζωντανό κοµµάτι αποτελµατωµένων οινωνιών που προκειµένου 

να διοχετεύσει την ενέργειά του και τη διάθεση για µια καλύτερη ζωή προβαίνει σε 

απονενοηµένα και άκρω

 



Τα στοιχεία του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας αποκαλύπτουν ένα µικρό µόνο µέρος του 

προβλήµατος.  

•  

•   

•   

•   λές περιπτώσει~ εξελίσσεται σε παγίδα θανάτου ξεκινάει από τα 

Αφγανιστάν και τις κουρδικές περιοχές του Ιράν, 

τα νότια µικρασιατικά παράλια του Αιγαίου.  

•   

κοπέδια µε ενίοτε οδυνηρά αποτελέσµατα.  

•     

•      θεωρείται και το λιµάνι της Πάτρας απ' όπου 

•      η θαλάσσια οδός προς το όνειρο: Από την 

ύνονται προς τις περιοχές του 

ϊβαλή και της Σµύρνης, ενώ από τη νότια Τουρκία πρoς το Μποντρούµ και το 

ουσάντασι. Οι δουλέµπορο ι περιµένουν την κατάλληλη ευκαιρία που τους δίνεται 

σκοτεινές και Φουρτουνιασµένες νύχτες.  

Πλωτά Φέρετρα  

•    πιο τυχεροί από το  οµάδες σε ταχύπλοα 

«Φουσκωτά», προσεγγίζοντας Η µεγάλη µάζα όµως 

διασχίζει το βόρειο Αιγαίο µέσα σε πλωτά φέρετρα µε προορισµό τις ακτές της Εύβοιας και 

   Μέχρι ΤΟ Νοέµβριο 2002, οι συλληφθέντες λαθροµετανάστες που µπήκαν στη χωρα από 

τη θάλασσα ήταν 3.704.  

  το 2001 ο αριθµός τους έφτασε τους 6.864, το 2000 τους 3.664, ενώ τα προηγούµενα 

χρόνια ήταν 1.183 το 1999, 3.657 το 1998 και 4.545 το 1997.  

  Όσοι κατόρθωσαν να Εισέλθουν στην Ελλάδα και άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να 

συλληφθούν είναι ασφαλώς πολλαπλάσιοι.  

  Η διαδροµή που σε πολ

βάθη της Ανατολής: Από το Πακιστάν, το 

του Ιράκ και της Τουρκίας. Εξαθλιωµένοι πρόσφυγες, αφού προηγουµένως έχουν 

ξεπουλήσει τα υπάρχοντα τους για να εξασφαλίσουν τα «ναύλα», συγκεντρώνονται στην 

ανατολική Τουρκία όπου κυκλώµατα δουλεµπόρων τους «διοχετεύουν» κυρίως προς την 

Κωνσταντινούπολη, αλλά και σ

Στα ναρκοπέδια  

  Από την Κωνσταντινούπολη περνούν τα χερσαία σύνορα της χώρας συνήθως στοιβαγµένοι 

σε κοντέινερ, αλλά και πεζή, διασχίζοντας ναρ

Από τη Θράκη ταξιδεύουν προς τη βόρεια Ευρώπη µέσω Βουλγαρίας, FYROM ή 

Αλβανίας.  

Μεγάλο κέντρο διακίνησης λαθροµεταναστών

«σαρδελοποιηµένοι» σε κοντέινερ ή σε σαπιοκάραβα µια~ χρήσεως καταλήγουν στην 

Ιταλία ή στη χειρότερη περίπτωση στο βυθό της Αδριατικής.  

∆ηµοφιλέστατη είναι επίσης και

Κωνσταντινούπολη τα καραβάνια των απόκληρων κατευθ

Α

κ

  Οι υς λαθροµετανάστες Επιβιβάζονται ανά µικρές

 ερηµικές παραλίες της ∆ωδεκανήσου. 

της Πελοποννήσου.  

 



•   

 των 

•   

ιστούν κινούντα ι µέσω τραπεζικών λογαριασµών.  

υνεχίσουν τη δράση τους. Ήδη έχει σταλεί από το υπουργείο Εµπορικής 

ίας, Γιώργος Ανωµερίτης, 

στάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής, το υπουργείο 

  Στοιχεία του υπουργείου ∆ηµόσιας τάξης ανεβάζουν τον αριθµό κυκλωµάτων 

δουλεµπόρων που έχουν εξαρθρωθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε 190 και

συλληφθέντων σε 843.  

  Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 εκατ. ευρώ (1 δ ισ. δρχ. ), είναι ποσά που 

δύσκολα µπορούν να υπολογ

Η δράση των δουλεµπόρων διευκολύνεται από το ισχύον νοµικό καθεστώς, καθώς η 

παράνοµη διακίνηση µεταναστών είναι αδίκηµα πληµµεληµατικού χαρακτήρα. οι 

συλληφθέντες τιµωρούνται µε µικρές ποινές, έxoντας τη δυνατότητα να αποφυλακιστούν µε 

εγγύηση για να σ

Ναυτιλίας προς το καθ' ύλην αρµόδιο υπουργείο ∆ικαιοσύνης σχέδιο νόµου στο οποίο 

προτείνεται η µετατροπή του αδικήµατος σε κακούργηµα, εξέλιξη που θα περιορίσει το 

σύγχρονο δουλεµπόριο.  

Ο Γ. Ανωµερίτης                                        

Μιλώντας στην «Κ. Ε.», Ο υπουργός Εµπορικής Nαυτιλ

επισηµαίνει ότι η «πολιτική µας εστιάζεται στην αποτροπή του φαινόµενου µε καθηµερινή 

κινητοποίηση 8 αεροσκαφών και 235 πλοίων του λιµενικού που περιπολούν ολόκληρο το 

µήκος των ακτογραµµών µας.  

»Τους τελευταίους 6 µήνες έχουµε παρεµποδίσει 50 µεγάλα σκάφη µε λαθροµετανάστες να 

εισέλθουν στα χωρικά µαs ύδατα. Η δαπάνη που καταβάλλουµε βέβαια είναι τεράστια, 

καθώς ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως».  

Σε κρίσιµες περι

ενεργοποιεί το µηχανισµό διάσωσης που εκτός από αναγνωριστικά αεροπλάνα και πλοία 

αποτελείται από 4 ελικόπτερα σούπερ πούµα.  

«Το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης αποτελεί ένα µεγάλο ευρωπαϊκό 

θέµα, αποκύηµα των διεθνών ανακατατάξεων και παρεµβάσεων και της 

άνισης κατανοµής του παγκόσµιου πλούτου», καταλήγει ο υπουργός.    

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 05/01/2003                                        

 
 
 
 

Περιπέτεια της Χεζάρ και του Σερκάρ 

 

 



Η οδύσσεια των χιλιάδων µεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στη χώρα µας 

ακολουθώντας τα καραβάνια της απόλυτης εξαθλίωσης, τους δρόµους του σύγχρονου 

δουλεµπορίου, δεν εµπνέει µεγάλους τραγωδούς. Πρωταγωνιστές, βλέπετε, είναι οι παρειές 

της παγκοσµιοποιηµένης µας αυταρέσκειας και όχι µυθικοί βασιλιάδες και ήρωες.  

* Η 27χρονη Χαζάρ, Ιρακινή κουρδικής καταγωγής, πριν   

ς 

ουν λίγο αέρα, έφτασαν στην 

ϊκή Ελλάδα.  

Η ίδια και η οικογένειά της άντεξαν τις αντιξοότητες. 

ποβιβάστηκαν αρτιµελείς και σώοι. Φιλοξενήθηκαν µάλιστα στον ξενώνα των Γιατρών 

ου κόσµου, µε τη φροντίδα των οποίων γέννησε ένα υγιέστατο βρέφος.  

 Στα 18 του ο Σερκάρ Αµπντάλα διαπίστωσε ότι η ζωή στο Ιράκ είναι θάνατος. Η φυγή 

ρος την ανεπτυγµένη και δηµοκρατική Ευρώπη Είχε γίνει έµµονη ιδέα. Οι γονείς και τα 

φτά αδέλφια του δεν κατόρθωσαν να τον µεταπείσουν.  

την Τεχεράνη  

της διαδροµής του, το Ιράν. ∆ουλεύοντας αχθοφόρος στην Τεχεράνη µε 

ρεις φίλους του δεν µπόρεσε να εξοικονοµήσει τα «ναύλα». Τα ποσά που ζητούσαν οι 

δουλέµποροι ήταν αριστάνοντας τους 

βοσκούs, έπειτα από βασανιστική πορεία 13 η ερών έφθασαν στην πόλη Βαν. Εκεί κάποιοι 

ί µε εκατοντάδες συµπατριώτες τους. οι λέξεις «πρόβατα» και «κοπάδι» 

τα, έφτασαν στο Ικόνιο. «Έπειτα 

από µερικούς µήνες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της  παρ' ότι βρισκόταν σε 

προχωρηµένη εγκυµοσύνη.  

Με τον άντρα της και το µόλις δύο χρόνων παιδί τους έφθασαν στην πόλη Βαν τη

νοτιοανατολικής Τουρκίας, ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα παράνοµης διακίνησης 

µεταναστών. Το όνειρο κοστίζει 1.500 δολάρια το κεφάλι. Τα υπόλοιπα τα αναλαµβάνουν 

οι δουλέµποροι.  

Στοιβαγµένοι σε φορτηγά µε ερµητικά κλεισµένους τους µουσαµάδες, χωρίς φαγητό και 

νερό για δύο µερόνυχτα, χωρίς καν να µπορούν να αναπνεύσ

Κωνσταντινούπολη. Έµειναν εβδοµάδες σε άθλια καταλύµατα έως ότου µεταφερθούν σε 

άγνωστη ακτή του Αιγαίου, απ' όπου κάποιο σαπιοκάραβο τους παρέλαβε για να τους 

οδηγήσει στην πύλη του παραδείσου: την ευρωπα

Η Χαζάρ ανήκε στις τυχερές. 

Α

τ

*

π

ε

Σ

Πpώτos σταθµός 

Τ

υπέρογκα. Ξεκίνησαν λοιπόν µε τα πόδια και, π

µ

τους υποσχέθηκαν ότι µε 1.000 δολάρια θα τους περνούσαν στην Ελλάδα. Τους έκλεισαν σε 

ένα µαντρί µαζ

προκαλούν ακόµη και σήµερα ρίγη στον Σερκάρ. Τα χρήµατα των τριών φίλων δεν 

επαρκούσαν ούτε για το «κόµιστρο» του ενός.  

  

ΜΕ χίλια παρακάλια και κλάµατα έπεισαν τους δουλέµπορους να τους πάρουν µαζί. 

Στοιβαγµένοι στην καρότσα ενός φορτηγού, σαν πρόβα

 



από τρεις µέρες οι περισσότεροι συνταξιδιώτες µαs αναχώρησαν για τη θάλασσα. Εµάς µαζί 

µε άλλους 12 µας κράτησαν µέχρι να φέρουµε τα υπόλοιπα λεφτά.  

Κι όταν προσπαθήσαµε να δραπετεύσουµε στην Ινσταµπούλ, µας έπιασαν στο δρόµο και 

µας έδειραν αλύπητα» θυµάται ο Σερκάρ. «∆ουλέψαµε σκληρά επί µέρες, αλλά και πάλι 

ήταν αδύνατον να συγκεντρώσουµε τόσα χρήµατα. Στο επόµενο δροµολόγιο έφθασε η 

υ. Ό,τι µεσολάβησε είναι στη µνήµη τους αχνό, σαν να µη συνέβη ποτέ. 

ρο αποπνικτική. οδηγήθηκαν σε κάποια αποµονωµένη αποθήκη σε εξοχική 

τοπ

νο γι' αυτούς. Επέζησαν 

α

ύ 

π

ός αυτός θα µεγαλώσει, καθώς στην 

περιοχή πνέουν άνεµοι 7 Μποφόρ. παράλληλα, στον Έβρο τρεις µετανάστες από το 

σειρά µας. Είπαν, χαλάλι, θα µας µεταφέρουν µε όσα λεφτά έχουµε επειδή µας λυπήθηκαν».  

και απειλές  

Ο Σερκάρ και η παρέα του ξανάδαν το φως της ηµέρας σε κάποια απρόσιτη ακτή της 

Πελοποννήσο

Βρίσκονταν άλλωστε σε επτασφράγιστες καρότσες, σε υπόγεια και σε σκοτεινά αµπάρια.  

Η νταλίκα που τους µετέφερε στην Αττική ήταν πιο ευρύχωρη, η ατµόσφαιρα όµως 

περισσότε

οθεσία. Έµειναν εκεί Φυλακισµένοι, έως ότου, έπειτα από απειλές και εκβιασµούς, 

κάποιος συγγενής ενός απ' τους Φίλους του, µετανάστης στη Γερµανία, πλήρωσε το 

υπόλοιπο ποσόν στο ελληνικό παρακλάδι των δουλεµπόρων.  

Η χαζάρ και ο Σερκάρ εδώ και µερικούς µήνες ζουν στην Αθήνα, ανάµεσά µας. Το 

ενδεχόµενο να επιστρέψουν στη χώρα τους Φαντάζει απίθα

άλλωστε από µι  άκρως επικίνδυνη περιπέτεια.  

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 05/01/2003  

 
 
 
 

 

 
 

∆. ΝΑΝΟΥΡΗΣ  

 
Νέα τραγωδία µε ναυάγιο δουλεµπορικο

 

Μπροστά σε νέα τραγωδία µε λαθροµετανάστες βρίσκονται οι λιµενικές αρχές της 

∆ωδεκανήσου.  

Τις τελευταίες τρεις ηµέρες οι λιµενικοί ανακάλυψαν έξι τώµατα µεταναστών στις 

παραλίες της Σύµης, ενώ εκφράζουν φόβους ότι ο αριθµ

 



Μπουρούντι έπεσαν σε ναρκοπέδιο στα Μαράσια Ορεστιάδας, µε αποτέλεσµα να 

σκοτωθούν οι δύο και ο τρίτος να χάσει το ένα του πόδι.  

Σε ναυάγιο δουλεµπορικού σκάφους στην περιοχή της Σύµης αποδίδουν οι λιµενικοί τον 

πνιγµό έξι µεταναστών, που βρέθηκαν κοντά στις ακτέs της Σύµηs τις τελευταίες τρεις 

ηµέρες. το Σάββατο εντοπίστηκαν δύο πτώµατα ανδρών σε κατάσταση προχωρηµένης 

σήψης, το ένα στη θαλάσσια περιοχή Άκρα Κουτρουλία στις δυτικές ακτές του νησιού και 

το άλλο στη νησάκι Σέσκλη, νότια της Σύµης.  

Την Κυριακή εντοπίστηκαν άλλα δύο πτώµατα ανδρών, αγνώστων στοιχείων, στις περιοχές 

ταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο της Ρόδου για νεκροψία-

νεκροτοµή. 

θες το µεσηµέρι τα περιπολικά του Λιµενικού εντόπισαν άλλα δύο πτώµατα, ενός άνδρα 

ι µίας γυναίκας. Το τελευταίο πτώµα, λόγω της θαλασσοταραχής, θα περισυλλεγεί 

ήµερα.  

Οι αξιωµατικοί εκτιµούν ότι επέβαιναν σε κάποιο δουλεµπορικό σκάφος που ξεκίνησε 

 από µερικές µέρες, ίσως την πρωτοχρονιά, από τις απέναντι τουρκικές ακτές, αλλά λίγο 

ριν Φτάσει στη Σύµη ναυάγησε. Γι' αυτό θα συνεχιστούν µε εντατικούς ρυθµούς οι 

ευνες για τον Εντοπισµό άλλων πτωµάτων. Επίσης, έρευνες γίνονται και στο εσωτερικό 

υ νησιού για τον εντοπισµό τυχόν επιζώντων που κρύβονται.  

πενθυµίζεται ότι τις παραµονές των Χριστουγέννων λόγω της θαλασσοταραχής 

υλεµπορικά σκάφη προσάραξαν στην Εύβοια, µε αποτέλεσµα 15 Κούρδοι µετανάστες να 

ιγούν στο Μαντούδι και τη Χιλιαδού 

Στις νάρκες  

Τα ξηµερώµατα του Σαββάτου τρεις νέο  το Μπουρούντι της Αφρικής, που 

αναζητούσαν µια νέα ζωή στην Ελλάδα, έπεσαν να ναρκοπέδιο σε περιοχή της Ορεστιάδας, 

µε αποτέλεσµα οι δύο να σκοτωθούν και ο τρίτος να ακρωτηριαστεί.  

Σύµφωνα µε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, γύρω στις 2.30, ξηµερώµατα Σαββάτου, 

ακούστηκαν εκρήξεις σε ναρκοπέδιο της περιοχής Μαράσια, βόρεια της Ορεστιάδας. 

Αµέσως εστάλησαν στρατιώτες και αξιωµατικοί του τοπικού στρατιωτικού σχηµατισµού, 

Φανερωµένη και όρµος πάτου. Αυτοί έφεραν σωσίβια χωρίς όµως κάποιο διακριτικό. χθες 

το πρωί τα τέσσερα πτώµατα µε
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πριν
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ι από

 



προκειµένου να διαπιστώσουν τι ακριβώ µβαίνει. οι ίδιοι ειδοποίησαν οµάδα 

ναρκαλιευτών, που βρισκόταν στην Αλεξανδρούπολη.  

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, ιαιτέρως η πυκνή οµίχλη, καθιστούσαν 

εξαιρετικά επικίνδυνη την αποστολή εντός τ ναρκοπεδίου. Αρκετές ώρες αργότερα, το 

απόγευµα του Σαββάτου, περισυνελέγησαν οι ο νεκροί και ο τραυµατίας. Νεκροί είναι οι 

Χατζίν Ραµαντάν 27 χρόνων και Κοπί Ραµ άν, αγνώστων άλλων στοιχείων. Σοβαρά 

τραυµατίστηκε και µεταφέρθηκε στο Νοσοκ  ∆ιδυµοτείχου ο Μοχάµετ Φαλάτσι, 32 

χρόνων. Εκεί, οι γιατροί ακρωτηρίασαν το δε ου πόδι, που είχε σχεδόν αποκοπεί από την 

έκρηξη της νάρκης. παρά τη σοβαρότητα τ κατάστασής του, όπως είπε ο γιατρός Θ. 

Μπιτσιτσίκας, διέφυγε τον κίνδυνο.  

Το ναρκοπέδιο, όπως επισηµαίνει στην ανακοίνωσή του το ΓΕΣ, ήταν διπλής περίφραξης 

αι είχε φωσφορούχες πινακίδες.  

                                                                          ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/01/2003  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ 

άκη 

ς ΤΕΙ Κρήτης, 

αγµατοποιούµε στην περιοχή του Λαυρίου έρευνα µε θέµα: "Οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

ν ελεύθερων επαγγελµατιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής απέναντι στις οµάδες Προσφύγων 

που διαµένουν στο Κέντρ  Άσυλο Αλλοδαπών της 

περιοχής".  

µελέτης µας είναι: να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις (θετικές ή 

νητικές) που έχουν διαµορφώσει οι ελεύθεροι επαγγελµατίες του Λαυρίου απέναντι 

ους πρόσφυγες που κατοικούν στην περιοχή. Στάσεις οι οποίες πιθανώς να συνδέονται 

ράγοντες όσο και µε την συχνότητα επαφών που έχουν 

απτύξει οι επαγγελµατίες µαζί τους. Παράλληλα θα διερευνηθεί και ο ρόλος που 

 ως προς την υιοθέτηση συγκεκριµένων αντιλήψεων σε 

συν ς.  

Σας ι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα είναι άκρως εµπιστευτική 

και  θα τηρηθεί η ανωνυµία κάθε ερωτώµενου. Στην διαδικασία αυτή 

η σ ετική .  

µε  

  
  
  
  

 

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής µας εργασίας, οι φοιτήτριες Χατζηδ

Γεωργία και Χριστοπούλου Βασιλική του τµήµατος Κοινωνικής Εργασία

πρ

τω

ο Προσωρινής ∆ αµονής Αιτούντωνι

Σκοπός της 

αρ

στ

τόσο µε κοινωνικο-οικονοµικούς πα

αν

διαδραµατίζουν τα ίδια τα ΜΜΕ

δυασµό πάντα µε τις προαναφερθείσες παραµέτρου

 ενηµερώνουµε ότ

 απόρρητη, γι’ αυτό και

υµµετοχή σας είναι προαιρ
 

                                                                                                     Ευχαριστού

  
  
  

  

 



  
  
  
  

 
 
 

                     
                                                                                                          

Νοµός Λαυρεωτικής 
                                                                                                       Συνοικία: 

  
 1) Φύλο: 

  
   2
  
  

Είστε απόφοιτος / η:   
 Αγράµµατος ή µερικές τάξεις του δηµοτικού  

Γυµνασίου  

Σχολής  
    

  

4) Είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος; ________________________ 

    5 ή σας κατάσταση είναι: 
 η  

   
  

 Χήρος / α                     

  
  
  
 

                                             
Αρ.Ερω .                                                             τηµατολ

                                                                                                          
   
  
  
  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ             
  

   
    Άνδρας            Γυναίκα  
  

) Η ηλικία σας είναι: ___ ετών  

   3) 

 ∆ηµοτικού  
 

 Λυκείου  
 Τεχνικής 
 Ανώτατης Σχολής

  
   
  
  

) Η οικογενειακ
 Άγαµος /
 Έγγαµος / η
 ∆ιαζευγµένος / η 

  

 



  
    6  κάτοικος της περιοχής; (αυτή τη στιγµή) 

  
  
   7

 Από το 19   
 Από το 20     

     

________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 

υγες προέρχεται από:  
 τους και επαφή σας στην γειτονιά       
 τους και επαφή σας στην πόλη      

 στην εργασία σας      
ζικής Ενηµέρωσης     

________________________________        

ατά την άποψη  
   σ

ου  
 Λίγοι   

 
  

12) Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην επιχείρησή σας και πόσοι κατά την άποψη   

 Υπεραρκετοί    

) Είστε µόνιµος
 Ναι  
 Όχι        

) Από πότε κατοικείτε σ’ αυτή την πόλη;  
 Από τότε που γεννήθηκα   

 
    8) Γνωρίζετε τι εννοούµε µε τον όρο «πρόσφυγας»;   

 Ναι 
 Όχι   

  

 
 
 
 
    9) Θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει για εσάς η λέξη πρόσφυγας;  

_________________     __________________________________________________
    ____ _______________________________________________

 
  
  
   10) Η γνώµη που έχετε διαµορφώσει για τους πρόσφ

 Την παρουσία
 Την παρουσία
 Την παρουσία τους
 Από τα Μέσα Μα
 Αλλού _____

 
  
   11) Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην γειτονιά σας και πόσοι κ

ας; 
 Καθόλ

 Αρκετοί  
 ρκετοί    Υπερα

 
   
  
σας;   
 Καθόλου  
 Λίγοι  
 Αρκετοί   

  
  

 



   13) Τι είδους σχέσεις έχετε αναπτύξει µαζί τους;    (µέχρι 2 επιλογές) 
 Φ
 Ε
 Ε κές  
 Σ
 ∆
 Α
 Άλλο (προσδιορίστε) __________________ 

   

  
  
    15) Στ σχολείτε ή έχετε απασχολήσει κατά το παρελθόν    
    άτοµα σωρινής ∆ιαµονής Προσφύγων;  

 Ν ηγαίνετε στην ερώτηση 16) 
 Όχι         (εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 17)     

 Α
 Υ
 Π
 Ε

 
  

 Ό
 

  
    18) Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή απασχόληση των προσφύγων; 

 Ό
 

  
    19) Γι _________________________________________________ 
    _____  
    ___________________________________________________________________  

   20) Για οι Έλληνες εργοδότες προσλαµβάνουν ξένους εργάτες;              

ιλικές    
υκαιριακές 
παγγελµατικές – Πελατεια
υντροφικές  
εν έχω σχέσεις  
ποφεύγω να έχω σχέσεις  

 
  
  
     14)  Εάν είχατε κάποιο διαµέρισµα θα το νοικιάζατε σε κάποιον αλλοδαπό; 

 Ναι  
 Όχι  

      

ην επιχείρησή σας απα
 από το Κέντρο Προ
αι         (εάν ναι, π

 
  
    16) Πώς θα χαρακτηρίζατε την σχέση µεταξύ σας; 

 Αρµονική  
διάφορη   
ποφερτή   
ροβληµατική  
χθρική    

    17) Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην δική σας επιχείρηση; 
 Ναι  

χι  

 Ναι  
χι  

α ποιο λόγο; __
______________________________________________________________

 
 
 

τί πιστεύετε ότι 

 



    ( 2 επι
Είναι φτηνοί  
Είναι αποδοτικοί   
Είναι ειδικευµένοι   

οτε)  

νια έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο άτοµα από χώρες που δεν 
είναι µέλ ωπαϊκής Ένωσης. Κατά την γνώµη σας οι ξένοι αυτοί που ζουν 
σήµερα α:  

 Είναι πάρα πολλοί  
 Είναι αρκετοί  

  

   22) Ορισµένοι ενοχλούνται από ανθρώπους, που έχουν διαφορετικό από τον δικό τους 
τρόπο ζω , διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές συνήθειες. Εσάς προσωπικά οι 

  

   23) Πισ τα στον τοπικό πληθυ 
   σµό απ

Ναι  
 Όχι       

   24) Πο τά; 
  

 Ανταγωνισµός   
 Πτώση µεροκάµατου  

σδιορίστε) ________________________________________ 

 
25) Πιστεύετε πως δηµιουργούνται προβλήµατα στην περιοχή του Λαυρίου από  
 την παρουσία των αλλοδαπών; 

 Ναι            

λογές) 
 
 
 
 ∆εν βρίσκουν Έλληνες για την ίδια δουλειά  
 Για κοινωνικούς κυρίως λόγους   
 Είναι ευέλικτοι στην δουλειά τους ( δουλεύουν οπουδήποτε και οποτεδήπ

 
 
 
 
 
21) Τα τελευταία χρό

η της Ευρ
στην Ελλάδ

 ∆εν είναι πολλοί  
 ∆εν γνωρίζω  
 ∆εν απαντώ

 
 

ής
άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν; 

 Πολύ 
 Αρκετά  
 Λίγο  
 Καθόλου  
 ∆εν γνωρίζω  

 
 
τεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά προβλήµα
ό την παρουσία αυτών των λαών (προσφύγων); 
 

 
 
ια είναι αυ
 Ανεργία

 Κανένα  
 Άλλο (προ

 

  

 



 Όχι   
 
 
 

   26) Πο ριόριστες επιλογές)__________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

  27) Γνωρίζετε την κοινωνική και εργασιακή πολιτική της Ελλάδας απέναντι 

    28) Πώ ελληνική κρατική υποστήριξη στα κοινωνικά και  
    εργασ  των προσφύγων; 

 Επαρκή  
 Ούτε επαρκή, ούτε ανεπαρκή  

    29) Σε ς παρακάτω ενέργειες – δράσεις θα πρέπει να δώσει  βαρύτητα το   
Ελληνικ Κράτος; 

 ∆ιαβίωση – Στέγαση  

 Άλλο (προσδιορίστε) ______________________________ 

 
    30) Πιστεύετε πως πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το δικαίωµα του «εκλέγειν 

»; 
 Ναι  
 Όχι   

 
 

 31) Εάν ναι σε ποιο επίπεδο; 
 Εθνικό  
 Τοπικό  
 Και στα δύο  

 

ια προβλήµατα; (απε

  
  
 
 
 
  
    στους πρόσφυγες; 

 Ναι  
 Όχι  

 
 
ς αξιολογείτε την 
ιακά προβλήµατα

 Ανεπαρκή  
 
 
 ποιες από τι
ό 

 Εργασία  
 Ασφάλιση  
 Εκπαίδευση / Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας  
 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  
 Αλλαγή νοοτροπίας τους  
 Εµπιστοσύνη και αποδοχή από τους ντόπιους  

 

    και εκλέγεσθαι

   

 

 



    32) Ποια είναι κατά την γνώµη σας η στάση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης προς 
υς πρόσφυγες; 

 Εχθρική  
 Ευνοϊκή  
 Αντικειµενική  
 Τίποτα από αυτά  

 
    33) Ποια είναι κατά ν Ελλάδα  
    απέναντι στους πρόσφυγες; 

 Πολύ αρνητική 
 Αρνητική  
 Θετική  
 Πολύ θετική  
 Ουδέτερ   

 
 
ρίζετε περίπου πού βρίσκετα έντρ Προσωρινής ∆ιαµ νής Προσφύγων 
; 
Ναι       (εάν ναι πηγαίνετε ερώτηση 35) 

 Όχι      
 
 

  35) Ποια η γνώµη σας για την παρουσία και την ωφελιµότητα του Κέντρου στην 
ερ οχή σας; _________________________________________________________    

  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

_____________________ ________________________________ 
_____________________ ________________________________ 

 
 
 

           
  

  

το

 
 
 
 
 

την άποψη σας η θέση της κοινής γνώµης στη

 

η 

    34) Γνω ι το Κ ο ο
στο Λαύριο

  στην 

  
π ι

  ____________
__________

___
  __ ___

 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΥΝ ΛΑ
 

 Σ Ο  

    
Ερώτηση  Νο 1    

 
 

 
  

  Φύλο      
1.  νδρες 106Ά    
2. υναίκες 5   Γ 9  
  Σύνολο 165    
      
      
   
   
   

Ερώτηση  Νο 2 
Ηλικία 

1.  8 - 40 81 6
2. 0 και πάνω 74 9
  Σύνολο 165
   
    

 

  
   

     
Ερώτηση  Νο 3 

 
 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

   
Είστε απόφοιτος / η :    
1.  Αγράµµατος  2    

 

2. ∆ηµοτικό 25    
3. Γυµνάσιο 21    
4. Λύκειο 53    
5. Τεχνική σχολή    33



6. Ανώτατη σχολή 31    
  Σύνολο 165    
      
      
       

    

  
Ερώτηση  Νο 4 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
  
   

Είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος    
1.  Ιδιοκτήτης 144    
2. Υπάλληλος 21    
  Σύνολο 165    
      
      
 
      
   

Ερώτηση  Νο 5 
Οικογενειακή κατάσταση   
1.  Άγαµος / η 43
2. Έγγαµος / η 113
3. ∆ιαζευγµένος / η 8 
4. Χήρος / η 1 
  Σύνολο 165
   
   

 

   
   

Ερώτηση  Νο 6 
Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής 
1.  ΝΑΙ 155
2. ΌΧΙ 10
  Σύνολο 165
   
   

 

 
 
      
   

Ερώτηση  Νο 7 
Απ πότε κατοικείτε σ’ αυτή την πόλη  ό  
1.  πό τότε που γεννήθηκα 9Α 5
2. πό το 19… 5Α 1
3. Από το 20… 9 

 

 



4. ∆εν αντιστοιχεί 10
  Σύνολο 165
   

 

   
Ερώτηση  Νο 8 

Γνωρίζετε τι εννοούµε µε το όρο    
<< Πρόσφυγας >>   
1.  ΑΙ 156Ν
2. ΌΧΙ 9 
  Σύνολο 165
   

 

 
 

   
 
    
   Ερώτηση  Νο 9 

Θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει       
για εσάς η λέξη πρόσφυγας      
1.  Σωστή απάντηση 1    05
2. Λάθος απάντηση 51    
3. ∆εν αντιστοιχεί 9    
  Σύνολο 1    65
      
      
    

Ερώτηση  Νο 10 
Η γ ώµη που έχετε διαµορφώσει για    ν  
τους πρόσφυγες    προέρχεται από 
1.  Γειτονιά 9 
2. Πόλη 91
3. Εργασία 36
4. ΜΜΕ 20
5. Αλλού 9 
  Σύνολο 165
   
 
 

   
 
    

Ερώτηση  Νο 11    

 

Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην      
γειτονιά σας και πόσοι      
1.  Καθόλου 63    
2. Λίγοι 56    
3. Αρκετοί 36    
4. ετοί Υπεραρκ 10    
  Σύνολο 165    
      
      
   

Ερώτηση  Νο 12 
 



Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην   
επιχείρησή σας  και πόσοι   
1.  Καθόλου 22
2. Λίγοι 37
3. Αρκετοί 85
4. Υπεραρκετοί 21
  Σύνολο 165
    

 

 
 
 
 
 
      

Ερώτηση  Νο 13 
Τι   είδους σχέσεις έχετε αναπτύξει  
µαζί τους ( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  Φιλικές 51
2. Ευκαιριακές 21
3. Επαγγελµατικές - Πελατ. 89
4. ικές 3 Συντροφ
5. εν έχω σχέσεις 38∆
6. ποφεύγω να έχω σχέσεις 9 Α
7. Άλλο 0 
  Σύνολο 211
   

 

   
Ερώτηση  Νο 14 

Εά  διαµέρισµα θα το  ν είχατε κάποιο   
νοι άζατε σε κάποιον αλλοδαπό  κι  
1.  ΝΑΙ 117
2. ΌΧΙ 48
  Σύνολο 165
   

 

 
 

 
   

 
    

Ερώτηση  Νο 15   
Στην επιχείρησή σας απασχολείτε ή      

 

έχετε απασχολήσει κατά το παρελθόν      
άτοµα από το Κέντρο Προσωρινής       
∆ιαµονής Προσφύγων      
1.  ΝΑΙ 34    
2. ΌΧΙ 1  31   
  Σύνολο 1  65   
       
   

 

 16 

   
     
   

Ερώτηση  Νο
 



Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση   
µεταξύ σας   
1.  Αρµονική 22

 

2. Αδιάφορη 4 
3. Υποφερτή 3 
4. Προβληµατική 5 
5. Εχθρική 0 
6. ∆εν αντιστοιχεί 131
  Σύνολο 165
   
      

  
 

 
 

   
 
  

Ερώτηση  Νο 17   
Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην      
δική σας επιχείρηση      
1.  ΝΑΙ 1    06
2. ΌΧΙ 59    
  Σύνολο 165    
      
   

Ερώτηση  Νο 18 
Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή   
απασχόληση των προσφύγων   
1.  ΑΙ 137Ν
2. ΌΧΙ 28
  Σύνολο 165

 

      
 
 
 
     

  
  

   
Ερώτηση  Νο 19 

Για ποιο λόγο     
1. Κοινωνική καταξίωση & αξιοπρέπεια  5   
2. Βελτίωση παραγωγής περιοχής   12
3.  Κοινωνική   επανένταξη & ενσωµάτωση    24
4. Μείωση παραβατικότητας-µικροέγκληµα   41
5. ∆ικαίωµα στην εργασία/ίσα δικαιώµατα   17
6. η /Βιοποριστικοί λόγοι   Επιβίωσ 51
7. η επαρκής παροχές από την πολιτεία 1   Μ
8. ικαίωµα σε κρατικές παροχές 1   ∆
9. Οικονοµική ανεξαρτησία 2   
10∆εν απαντώ 1   

  ΌΧΙ     
1 νεργία στους ντόπιους 2Α 0   
2 Προτίµηση ν  3 τόπιων σε εργασίες   
3 Συντήρηση από τον ΟΗΕ 3   

 



4 ∆εν είναι αναγκαία η εργασία τους 1   
5 ∆εν απαντώ 3   
6 ∆ιωγµό από την Ελλάδα 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

 

Ερώτηση  Νο 20 
Γιατί πιστεύετε ότι οι Έλληνες εργο-   
δότες προσλαµβάνουν ξένους εργάτες    
( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  Είναι φθηνοί 109
2. Είναι αποδοτικοί 27
3. Είναι ειδικευµένοι 6 
4. κουν Έλληνες ∆εν βρίσ 62
5. ια κοινωνικούς λόγους 8 Γ
6. ίναι ευέλικτοι στην δουλειά 6Ε 4
  Σύνολο 276
   

 

      
   
   
   
   

   
   
   
   
   

Ερώτηση  Νο 21 
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει   
πο τικό άσυλο άτοµα από χώρες που  λι  
δεν ναι µέλη της Ε.Ε. Κατά την γνώµη   εί  
σας οι ξένοι αυτοί που ζουν στην Ελλάδα   
1.  Είναι πάρα πολλοί 90
2. Είναι αρκετοί 57
3. ∆εν είναι πολλοί 3 
4. ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 15
  Σύνολο 165
   

 

   

 

Ερώτηση  Νο 22 

 
 

   
 
    
   

Ορ µένοι ενοχλούνται από ανθρώπους  ισ     



πο έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής,  υ     
απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπικά      
οι άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν      
1.  Πολύ 1    
2. Αρκετά 7    
3. Λίγο 21    
4. Καθόλου 134    
5. ∆εν γνωρίζω 2    
  Σύνολο 165    
      
 
 
 
 

     

 

  
  

Ερώτηση  Νο 23  
Πιστεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά      
προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό      
από την παρουσία αυτών των λαών      
1.  ΝΑΙ 119    
2. ΌΧΙ 46    
  Σύνολο 165    
      
      

 
  Νο 24 

    
  

Ερώτηση
Ποια είναι αυτά   
1.  Ανεργία 63
2. Ανταγωνισµός 18
3. Πτώση µεροκάµατου 41
4. Κανένα 46
5. λλο 2 Ά
  Σύνολο 170
   
      
 
 
 
 

   
 
    

Ερώτηση  Νο 25    
Πιστεύετε πως δηµιουργούνται       
προβλήµατα στ υρίου      ην περιοχή του Λα
από την παρουσία των αλλοδαπών      
1.  ΝΑΙ 5    7
2. ΌΧΙ 1    08
  Σύνολο 165    
      

 



      

     
Ερώτηση  Νο 26    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποια προβλήµατ       α
1.  Αλλοίωση της αισθητικής της πόλης 4    
2. ∆ιαµάχες µεταξύ των προσφύγων  22    
3. Ανασφάλεια για την τοπική κοινωνία  2    
4. Αύξηση παραβατικότητας 16    
5. Προβλήµατα ους 2    αποδοχής από τους ντόπι  
6. Αλλοίωση τα µού    υτότητας πληθυσ 1  
7. Ανεργία    6  
8. Εκµετάλλευσ ραοικονοµίας    η και αύξηση πα 8  
9. Μεταδοτικές ικίνδυνες για τους ντόπιους   ασθένειες επ 1  
10. Μη καθαριότ   ητα  1  
11. Εκβιασµοί µε   ταξύ τους  2  
12. ∆εν απαντώ 4    
13.  Έλλειψη σεβ   ασµού 2  
  Σύνολο 71    
 
 

   
 
    
   Ερώτηση  Νο 27 

Γνωρίζετε την κοινωνική και εργασιακή      
πολιτική της Ελλ  απέναντι στους      άδας
πρόσφυγες      
1.  ΝΑΙ 61    
2. ΌΧΙ 104    
  Σύνολο 165    
      
      
      
   

Ερώτηση  Νο 28 
Πως αξιολογείτε την Ελληνική κρατική   
υποστήριξη στα κοινωνικά και εργασιακά   
προβλήµατα των προσφύγων   
1.  Επαρκή 24
2. ύτε επαρκή ούτε ανεπαρκή 101Ο

 

 



 3. νεπαρκή 4Α 0
  Σύνολο 165
   
      

 
 
    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ερώτηση  Νο 29  
Εν γειες - δράσεις που θα πρέπει να      έρ
δώσει βαρύτητα ος       το Ελληνικό Κράτ
( µέχρι δύο επιλογές )      
1.  ∆ιαβίωση - Στέγαση 51    
2. Εργασία 43    
3. Ασφάλιση 21    
4. Εκπαίδευση 51    
5. Περίθαλψη 26    
6. Αλλαγή νοοτροπίας 14    
7. Αποδοχή από ντόπιους 19    
8. Άλλο 8    
  Σύνολο 233    
      
      
     

 
 

  
Ερώτηση  Νο 30 

Πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το   
δικαίωµα του < εκλέγειν & εκλέγεσθαι >   
1.  ΝΑΙ 66
2. ΌΧΙ 99
  Σύνολο 165
   

 

 

   
 
  

Ερώτηση  Νο 31   
  

 
Εάν ΝΑΙ σε ποιο επίπεδο      
1.  Εθνικό 4    
2. Τοπικό 15    
3. ι στα δύο 47    Κα
4. ∆εν αντιστοιχεί 99    
  Σύνολο 165    
      

 



      
      

   
Ερώτηση  Νο 32 

Ποια κατά την γνώµη σας η στάση των    
ΜΜ  προς τους πρόσφυγες   Ε
1.  Εχθρική 19
2. Ευνοϊκή 49
3. Αντικειµενική 49
4. Τίποτα από αυτά 48
  Σύνολο 165
   

 

 
 
 
 

   
 
    

  Ερώτηση  Νο 33  
Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην      
Ελλάδα απέναντι στους πρόσφυγες      
1.  Πολύ αρνητική 9    
2. Αρνητική 57    
3. Θετική 44    
4. Πολύ θετική 1    
5. Ουδέτερη 54    
  Σύνολο 165    
      
 
 

     
     

   
Ερώτηση  Νο 34 

Γνωρίζετε περίπου που βρίσκεται το   
Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Προσφύγων   
στο Λαύριο   
1.  ΝΑΙ 156
2. ΌΧΙ 9 
  Σύνολο 165
   
   

 

Ερώτηση  Νο 35 

 
 
 
 
 

Η γνώµη για την παρουσία & την ωφελιµότητα του Κέντρου στην περιοχή     
         
1.  Υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη  28 
α) Αφήνουν χρήµατα στην πόλη 15 
β) Φθηνά εργατικά χέρια  3 

 



γ) Κάλυψη θέσεων από ντόπιο εργατικό δυναµικό 6 
2. ∆εν υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη 24 
α) Τα προβλήµατα είναι περισσότερα από τα πιθανά οφέλη 1 
   

 
  

. Θετική παρουσία 25 
 
1
α) Για τους ίδιους τους πρόσφυγες 17 
β) ∆ηµιουργία περισσότερων Κέντρων σε όλη την Ελλάδα 1 
γ) Αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης από τους ντόπιους 1 
δ)  Η παρουσία τους δεν είναι ενοχλητική 2 
δ) Είναι συγκεντρωµένοι σε ένα µέρος  1 
ε) Η παρου 3 σία τους είναι ωφέλιµη για την τοπική κοινωνία 
2. Αρνητική 5  παρουσία  
α) Μετεγκατάσταση έξω από το Κέντρο της πόλης 22  
β) Το Κέντρο δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγ ς τους    9 κε
γ) Απαραίτητη η εναλλαγή της περιοχής στέγασης του Κέντρου    1 
δ Ενοχλητική η παρουσία του κέντρου 9 ) 
3 Ουδέτερη στ ) 4 άση (Αδιαφορία
α) ∆εν ενοχλεί η πα του µα ούτε και ωφελεί  2 ρουσία 
β) Κάπου πρέπει να υπάρχει 1 
γ) ∆εν µε ενδιαφέρει  1 
δ) ∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 6 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΚΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

   
Ερώτηση  Νο 1    

 
   

 

 

  Φύλο      
1.  νδρες 3Ά 8    
2. υναίκες 2Γ 7    
  Σύνολο 65    
      
      

   
 
    

      
      

Ερώ    τηση  Νο 2 
Ηλικία    

1.  18 - 40 32    
2. 40 και πάνω 3   3  
  Σύνολο 65    
      

 
 

 

Ερώτηση  Νο 3 

   
 
    

  
  

 
 

 
 

 
  

      
   

Είστε οιτος / η :  απόφ    
1. γράµµατος   Α 1    
2. ηµοτικό 1∆ 2    
3. υµνάσιο 1Γ 2    
4. Λύκειο 14    
5. Τεχνική σχολή 1    2
6. Ανώτατη σχολή 1    4
  Σύνολο 65    

 



      
   
   
   

 
 
 
 
 

   
    
   

 
   

 
    

Ερώτηση  Νο 4    
Είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος    
1.  Ιδιοκτήτης 56    
2. Υπάλληλος 9    
  Σύνολο 65    
      
    

  
  

  
      

   
 
  

Ερώτηση  Νο 5  
Οικογενειακή κατάσταση      
1.  Άγαµος / η 15    
2. Έγγαµος / η 46    
3. ∆ιαζευγµένος / η 3    
4. Χήρος / η 1    
  Σύνολο 65    
      

 
 

 
   

Ερώτηση  Νο 6  

  
  

 
 
  
 

 

  
Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής    
1.  ΝΑΙ 58    
2. ΌΧΙ 7    
  Σύνολο  65   
      
   

 
 
 

 
 

 
   

   
Ερώτηση  Νο 7 

Από πότε κατοικείτε σ’ αυτή την πόλη   

 

1.  Από τότε που γεννή 31θηκα 

 



2. Από το 19… 21
3. Από το 20… 6 
4. ∆εν αντιστοιχεί 7 
  Σύνολο 65
   

 

 
 
 
 
 

   
 
    

Ερώτηση  Νο 8    
Γνωρίζετε τι εννοούµε µε το όρο       
<< Πρόσφυγας >>      
1.  ΝΑΙ 62    
2. ΌΧΙ 3    
  Σύνολο 65    
      
      
   

Ερώτηση  Νο 9 
Θα      θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει
για εσάς η λέξη πρόσφυγας   
1.  Σωστή απάντηση 41
2. Λάθος απάντηση 22
3. ∆εν αντιστοιχεί 2 
  Σύνολο 65
   
   

 

 
 

  
 

     
Ερώτηση  Νο 10   

Η   γνώµη που έχετε διαµορφώσει για       
τους πρόσφυγες προέρχεται από      
1.  Γειτονιά 5    
2. Πόλη 23    
3. Εργασία 17    
4. ΜΜΕ 1  5   
5. Αλλού 5    
  Σύνολο 65    
      

   
Ερώτηση  Νο 11 

Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην   
γειτονιά σας και πόσοι   
1.  Καθόλου 13

 

 



2. Λίγοι 27
3. Αρκετοί 21
4. Υπεραρκετοί 4 
  Σύνολο 65
   

 

 
 
 
 
 
     

Ερώτηση  Νο 12   

 
  

 
Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην      
επι είρηση σας  και πόσοι   χ    
1.  Καθόλου 7    
2. Λίγοι 28    
3. Αρκετοί 2  5   
4. Υπεραρκετοί 5    
  Σύνολο 65    
       
      

Ερώτηση  Νο 13  
Τι είδους σχέσεις έχετε αναπτύξει   
µαζί τους ( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  ιλικές 2Φ 1
2. υκαιριακές 7 Ε
3. Επαγγελµατικές - Πελατ. 37
4. Συντροφικές 1 
5. εν έχω σχέσεις 1∆ 5
6. ω ν 1 Αποφεύγ α έχω σχέσεις 
7. Άλλο 0 
  Σύνολο 82
   

 
  

 
   

 
  

Ερώτηση  Νο 14   
Εάν είχατε κάποιο διαµέρισµα θα το       
νοι άζατε σε κάποιον αλλοδαπό  κι     
1.  ΝΑΙ 47    
2. ΌΧΙ 18    
  Σύνολο 65    
      

 
 

 



 
   

 
    

Ερώτηση  Νο 15    
Στην επιχείρησή σας απασχολείτε ή      
έχετε απασχολήσει κατά το παρελθόν      
άτοµα από το Κέντρο Προσωρινής       
∆ιαµονής Προσφύγων      
1.  ΝΑΙ 22    
2. ΌΧΙ 4  3   
  Σύνολο 65    
       

 
 

   
Ερώτηση  Νο 16  

   
 
 
  

Πως θα χαρακτ  ηρίζατε την σχέση     
µεταξύ σας      
1.  Αρµονική 17    
2. Αδιάφορη 2    
3. Υποφερτή 1    
4. Προβληµατική 4    
5. Εχθρική 0    
6. ∆εν αντιστοιχεί 41    
  Σύνολο 65    
      
  

  
   

    

 
   

 
  

Ερώτηση  Νο 17 
Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην      
δική σας επιχείρηση      
1.  ΝΑΙ 45    
2. ΌΧΙ 20    
  Σύνολο 65    
      

 
   

 
    

Ερώτηση  Νο 18    
Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή      
απασχόληση των προσφύγων      
1.  ΝΑΙ 54    
2. ΌΧΙ 11    
  Σύνολο 65    
      

 



      
Ερώτηση  Νο 19    

Για ποιο λόγο      
1. Κοινωνική καταξίωση & αξιοπρέπεια   1   
2. Βελτίωση παραγωγής περιοχής  4   
3.  Κοινωνική   επανένταξη & ενσωµάτωση  11    
4. Μείωση παραβατικότητας-µικροέγκληµα  12   
5.  στην εργασία/ίσα δικαιώµατα 7  ∆ικαίωµα   
6. πιβίωση /Βιοποριστικοί λόγοι 2  Ε 3   
7. ∆εν απαντώ 1    
  ΌΧΙ      
1 Ανεργία στους ντόπιους 10    
2. Συντήρηση από τον ΟΗΕ 2    
3. ∆ιωγµό από την Ελλάδα 3    

 
 

    
Ερώτηση  Νο 20 

 
 
  
   

Γιατί πιστεύετε ότι οι Έλληνες εργο-      
δότες προσλαµβάνουν ξένους εργάτες       
( µέχρι δύο επιλογές )      
1. ίναι φθηνοί 41 Ε    
2. ίναι αποδοτικοί 13Ε    
3. Είναι ειδικευµένοι 1    
4. ∆εν βρίσκουν Έ 21    λληνες 
5. Για κοινωνικού 3    ς λόγους 
6. Είναι ευέλικτοι στην δουλειά 27    
  Σύνολο 106    
      
      
   

Ερώτησ
 

η  Νο 21 
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει   
πολιτικό άσυλο άτοµα από χώρες που   
δεν ναι µέλη της Ε.Ε. Κατά την γνώµη   εί  
σας οι ξένοι αυτοί που ζουν στην Ελλάδα   
1.  Είναι πάρα πολλοί 30
2. ίναι αρκετοί 24Ε
3. ∆εν είναι πολλοί 2 
4. ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 9 
  Σύνολο 65
   
   

 
 

 
    

Ερώτηση  Νο 22    
  

Ορισµένοι ενοχλούνται από ανθρώπους      

 

που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής,      



απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπικά      
οι άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν      
1.  Πολύ 0    
2. Αρκετά 3    
3. Λίγο 6    
4. 55    Καθόλου 
5. ∆εν γνωρίζω 1    
    Σύνολο 65  
      

 
 

 

 

 
       

Ερώτηση  Νο 23   
Πιστεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά      
προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό      
από την παρουσία αυτών των λαών      
1.  ΝΑΙ 44    
2. ΌΧΙ    21
  Σύνολο 65    
      
 
  

     
 

   
Ερώτηση  Νο 24 

Ποια είναι αυτά   
1.  Ανεργία 27
2. Ανταγωνισµός 8 
3. Πτώση µεροκάµατου 8 
4. Κανένα 21
5. 1 Άλλο 
  Σύνολο 65
   

 

      

 
 

 
  

Ερώτηση  Νο 25    
    

Πιστεύετε πως δηµιουργούνται       
προβλήµατα στην περιοχή του Λαυρίου      
από την παρουσία των αλλοδαπών      
1.  ΝΑΙ 2   2  
2. ΌΧΙ 4   3  
  Σύνολο 6   5  
      
    

6   
  

Ερώτηση  Νο 2  
Ποια προβλήµατ     α  

 



1.  Αλλοίωση της τικής της πόλης 1    αισθη  
2. ∆ιαµάχες µεταξύ των προσφύγων  7    
3. Ανασφάλεια για την τοπική κοινωνία  2    
4. Αύξηση παραβατικότητας 5    
5. Προβλήµατα αποδοχής από τους ντόπιους 2    
6. Αλλοίωση ταυτότητας πληθυσµού  1    
7. νεργία     Α 3 
8. Εκµετάλλευσ αοικονοµίας     η και αύξηση παρ 4 
9. Μεταδοτικές ασθένειες επικίνδυνες για τους ντόπιο 1   υς  
  Σύνολο 26    
         

 
 

      
   

Ερώτηση  Νο 27 
Γνωρίζετε την κοινωνική και εργασιακή   

 

πολιτική της Ελλάδας α στους   πέναντι 
πρόσφυγες   
1.  ΝΑΙ 30
2. ΌΧΙ 35
  Σύνολο 65
   
      
      
   

Ερώτηση  Νο 28 
 

Πως αξιολογείτε την Ελληνική κρατική   
υπ τήριξη στα κοινωνικά και εργασιακά  οσ  
προβλήµατα τω   ν προσφύγων 
1.  Επαρκή 10
2. Ούτε επαρκή ούτε ανεπαρκή 41
3. Ανεπαρκή 14
  Σύνολο 65
   
      

 
 
Ερώτηση

  
 
    

  Νο 29         
Ενέργειες - δράσεις που θα πρέπει να      
δώσει βαρύτητα το Ελληνικό Κράτος      
( µέχρι δύο επιλογές )      
1.  ∆ιαβίωση - Στέγαση 19    
2. Εργασία 22    
3. Ασφάλιση 14    
4. Εκπαίδευση 18    
5. Περίθαλψη 15    
6. Αλλαγή νοοτροπίας 3    
7. Αποδοχή από ντόπιους 8    

 



8. Άλλο 3    
  Σύνολο 102    
      

 
   

 
  
 

 
 

 
 Ερώτηση  Νο 30 

Πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το      
δικαίωµα του < εκλέγειν & εκλέγεσθαι >      
1.  ΝΑΙ 32    
2. ΌΧΙ 33    
  Σύνολο 65    
      
      
   

Ερώτηση  Νο 31 
Εάν ΝΑΙ σε ποιο επίπεδο   
1. νικό 2  Εθ
2. 7 Τοπικό 
3. Και στα δύο 23
4. ∆εν αντιστοιχεί 33
  Σύνολο 65
   
   

 

 
 
 

 

      
 

Ερώτηση  Νο 32   
Ποια κατά την γνώµη σας η στάση των       
ΜΜΕ προς τους πρόσφυγες      
1.  Εχθρική 10    
2. Ευνοϊκή 23    
3. Αντικειµενική 16    
4. Τίποτα από αυτά 16    
  Σύνολο 65    
      
      
   

Ερώτηση  Νο 33 
Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην   
Ελλάδα απέναντι στους πρόσφυγες   
1.  Πολύ αρνητική 6 
2. Αρνητική 16
3. Θετική 20
4. Πολύ θετική 1 
5. Ουδέτερη 22
  Σύνολο 65
   

 

 



    

 
 

 
  

 
     

Ερώτηση  Νο 34   
Γνωρίζετε περίπου που βρίσκεται το      
Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Προσφύγων      
στο Λαύριο      
1.  ΝΑΙ 49    
2. ΌΧΙ 16    
  Σύνολο 65    
      

 
Ερώτηση  Νο 35 

Η γνώµη για την παρουσία & την ωφελιµότητα του έντρου στην περιοχή      Κ
         
1.  Υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη  3 
α Αφήνουν χρήµατα σ  πόλη 4 ) την
β) Φθηνά εργατ 2 ικά χέρια  
γ) Κάλυψη θέσεων πιο εργατικό δυνα  3 από ντό µικό
2. ∆εν υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη 5 
α) Τα προβλήµατα είναι περισσότερα από τα πιθανά οφέλη 1 
   
   

. ετική παρουσία 14 1 Θ
α) ια τους ίδιους τους πρόσφυγες 7 Γ
β) ηµιουργία περισσότερων Κέντρων σε όλη ην Ελλάδα 1 ∆  τ
γ) Αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης από τους ντόπιους 1 
δ) Είναι συγκεντ έρος  1 ρωµένοι σε ένα µ
2. Αρνητική παρου 15 σία  
α) Μετεγκατάσταση έξω από το Κέντρο της πόλης 9 
β) Το Κέντρο δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τις κες τους    2  ανάγ
γ) Απαραίτητη η εναλλαγή της περιοχής στέγασης του Κέντρου    1 
δ) νοχλητική η παρουσία του κέντρου 3 Ε
3 υδέτερη στάση (Αδιαφορία) 4 Ο
α) ∆εν ενοχλεί η παρουσία του µα ούτε και ωφελεί 2   
β) Κάπου πρέπει να υπάρχει 1 
γ) ∆εν µε ενδιαφέρει  1 
δ) εν γνωρίζω/δεν απαντώ 6 ∆

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

     
   

 
  

 

Ερώτηση  Νο 1 
  Φύλο      
1.  Άνδρες 68    
2.  Γυναίκες 32    
  Σύνολο 100    
      
      
   
   
   

Ερώτηση  Νο 2 
Ηλικία 

1.  18 - 40 54
2. 40 και πάνω 46
  Σύνολο 100
   
    

 

 
  

   
    
   

Ερώτη ο 3   

 
  

  
 
  
 

  
   

 ση  Ν
Είστε απόφοιτος / η :    
1.  Αγράµµατος  1    
2. ηµοτικό 1   ∆ 3  
3. Γυµνάσιο 9    
4. Λύκειο 39    

 

5. εχνική σχολή 2Τ 1    



6. νώτατη σχολή 1   Α 7  
  Σύνολο 100    
      
      

   
   

 
 
 
 
 

 

   
ώτηση  Νο 4   

    
   

 

   
 
    

   
Ερ  

Είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος    
1.  Ιδιοκτήτης 88    
2.  Υπάλληλος 12    
  Σύνολο 100    
      
     

  
Ερώτηση  Νο 5    

 

 
   

 
  

Οικογενειακή κατάστασ     η  
1.  Άγαµος / η 28    
2. Έγγαµος / η 67    
3. ∆ιαζευγµένος / η 5    
4. Χήρος / η 0    
  Σύνολο 100    
      
      

 
   
  

Ερώτηση  Νο 6 
Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής 
1.  ΝΑΙ 97
2. ΌΧΙ 3 
  Σύνολο 100
   
   

 

 
      

 



    
Ερώτηση  Νο 7 

Από πότε κατοικείτε σ’ όλη   αυτή την π
1.  Από τότε που γεννή 64θηκα 
2. Από το 19… 30
3. Από το 20… 3 
4. ∆εν αντιστοιχεί 3 
  Σύνολο 100
   

 
 
 
 

   
 
    

Ερώτηση  Νο 8    
Γνωρίζετε τι εννοούµε µε το όρο       
<< Πρόσφυγας >>      
1.  ΝΑΙ 94    
2. ΌΧΙ 6    
  Σύνολο 100    
      
  

 
    

  
Ερώτηση  Νο 9 

Θα      θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει
για εσάς η λέξη πρόσφυγας   
1.  Σωστή απάντηση 65
2. Λάθος απάντηση 29
3. ∆εν αντιστοιχεί 6 
  Σύνολο 100
   
   

 

 
 

  
 

     
Ερώτηση  Νο 10   

Η   γνώµη που έχετε διαµορφώσει για       
τους πρόσφυγες προέρχεται από      
1.  ειτονιά 4  Γ   
2. Πόλη 68

 

   
3. Εργασία 19    
4. ΜΜΕ 5    
5. Αλλού 4    
  Σύνολο 100    
      
   

Ερώτηση  Νο 11 
 



Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην   
γειτονιά σας και    πόσοι 
1.  Καθόλου 50
2. Λίγοι 29
3. Αρκετοί 15
4. Υπεραρκετοί 6 
  Σύνολο 100
   

 

 
 
 
 
 

 
       

Ερώτηση  Νο 12    
Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην      
επιχείρηση σας  και πόσοι      
1.  Καθόλου 1  5   
2. Λίγοι 9    
3. Αρκετοί 6  0   
4. Υπεραρκετοί 1  6   
  Σύνολο 100    
       
      

Ερώτηση  Νο 13 
Τι ε ους σχέσεις έχετε αναπτύξει  ίδ  
µαζί τους ( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  ιλικές 30Φ
2. υκαιριακές 1Ε 4
3. παγγελµατικές - Πελατ. 5Ε 2
4. Συντροφικές 2 
5. ∆εν έχω σχέσεις 23
6. Αποφεύγω να έχω σχέσεις 8 
7. Άλλο 0 
  Σύνολο 129
   

 

 
     

 
  
   Ερώτηση  Νο 14 

Εάν είχατε κάπο το    ιο διαµέρισµα θα    
νοικιάζατε σε κάποιον αλλοδαπό  

 

    
1.  ΝΑΙ 70    
2. ΌΧΙ 30    
  Σύνολο 100    
      
      



  
Ερώτηση  Νο 15    

Στην επιχείρησή σας απασχολείτε ή      
έχετε απασχολή όν    σει κατά το παρελθ   
άτοµα από το Κέντρο Προσωρινής       
∆ιαµονής Προσφύγων      
1.  ΝΑΙ 1  1   
2. ΌΧΙ 89    
  Σύνολο 100    
       

 

 
  

ο 16   

 
 

 
     

Ερώτηση  Ν  
Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση      
µε   ταξύ σας    
1.  Αρµονική 6    
2. Αδιάφορη 2    
3. Υποφερτή 2    
4. Προβληµατική 1    
5. Εχθρική 0    
6. εν αντιστοιχεί 89∆    
  Σύνολο 100    
      
     

 

   
 

 
     
      
   
  

Ερώτηση  Νο 17 
Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην   
δική σας επιχείρηση   
1.  ΝΑΙ 61
2. ΌΧΙ 39
  Σύνολο 100
   

 

 
 

  
 

     
Ερώτηση  Νο 18   

Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή      
απασχόληση των προσφύγων      
1.  ΝΑΙ 8    3
2. ΌΧΙ 1    7
  Σύνολο 1    00

 



    

 
 

Ερώτηση  Νο 19   

  

    

Για ποιο λόγο     
1. Κοινωνική καταξίωση & αξιοπρέπεια  4   
2. Βελτίωση παραγωγής περιοχής 8   
3.  Κοινωνική   επανένταξη & ενσωµάτωση  13   
4. Μείωση παραβατικότητας-µικροέγκληµα 29   
5. ∆ικαίωµα στην εργασία / ίσα δικαιώµατα 10   
6. Επιβίωση /Βιοποριστικοί λόγοι 28   
7. Μη επαρκής παροχές από την πολιτεία 1   
8. ∆ικαίωµα σε κρατικές παροχές 1   
9. Οικονοµική ανεξαρτησία 2   

 
 

ΌΧΙ       
1 Ανεργία στου 10ς ντόπιους   
2 Προτίµηση ντόπιων σε εργασίες 3    
3 Συντήρηση από τον ΟΗΕ 1    
4 ∆εν είναι αναγκαία η εργασία τους 1    
5 ∆εν απαντώ 3    

 
   

 
    

Ερώτηση  Νο 20    
Γιατί πιστεύετε ότι οι Έλληνες εργο-      
δότ ς προσε λαµβάνουν ξένους εργάτες       
( µ  δύο επιλογές )   έχρι    
1.  Είναι φθηνοί 68    
2. Είναι αποδοτικοί 14    
3. ίναι ειδικευµένοι 5 Ε    
4. ∆εν βρίσκουν Έλληνες 41    
5. Για κοινωνικούς λόγους 5    
6. Είναι ευέλικτοι στην δουλειά 37    
  Σύνολο 170    
      
  

  

 

    
    
      
  

 
 
 

 
 

 
   

   
Ε

 

ρώτηση  Νο 21 
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει   
πολιτικό άσυλο άτοµα α ς που   πό χώρε
δεν είναι µέλη της Ε.Ε.    Κατά την γνώµη
σας οι ξένοι αυτοί που ζ   ουν στην Ελλάδα 
1.  Είναι πάρα πολλοί 60

 



 

2. Είναι αρκετοί 33
3. ∆εν είναι πολλοί 1 

 

4. ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 6 
  Σύνολο 100
   
   

 

 

 

    
Ερώτηση  Νο 22   

 

 
 

 
 

   
 

Ορισµένοι ενοχλ πους      ούνται από ανθρώ
που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής,      
απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπικά      
οι άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν      
1.  Πολύ 1     
2. Αρκετά 4    
3. Λίγο 15    
4. Καθόλου 79    
5. ∆εν γνωρίζω 1    
  Σύνολο 10   0  
      

 
 

  
Ερώτηση  Νο 23   

     
 

Πιστεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά      
προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό      
από την παρουσία αυτών των λαών      
1.  ΝΑΙ 75    
2. ΌΧΙ  25   
  λο 100Σύνο    
      
  

 
   

Ερώτηση  Νο 24 

    
  

Πο  είναι αυτά  ια  
1.  νεργία 3Α 6
2. Ανταγωνισµό 10ς 
3. Πτώση µεροκάµατου 28
4. Κανένα 25

 



5. Άλλο 1 
  Σύνολο 100
   

 

      

 

  
 

 
   

 
  

Ερώτηση  Νο 25   
Πιστεύετε πως δηµιουργούνται       
προβλήµατα στην περιοχή του Λαυρίου      
από την παρουσία των αλλοδαπών      
1.  ΝΑΙ 35    
2. ΌΧΙ 65    
  Σύνολο 100    
      

 
  

ρώτηση  Νο 26 
 

Ε
Ποια προβλήµατα   
1.  Αλλοίωση της αισθητικής της πόλης 3 
2. ∆ιαµάχες µεταξύ των προσφύγων  15
4. Αύξηση παρα 11βατικότητας 
5. Ανεργία  3 
6. Εκµετάλλευση και αύξηση παραοικονοµίας 4 
7. Μη καθαριότ 1 ητα  
8. Εκβιασµοί µε 2 ταξύ τους  
12. ∆εν απαντώ 4 
13.  Έλλειψη σεβ 2 ασµού 
  Σύνολο 45

 
  

 
   

 
  

Ερώτηση  Νο 27   
Γνω ίζετε την κοινωνική και εργασιακή  ρ    
πολιτική της Ελ ους   

 
λάδας απέναντι στ    

πρόσφυγες      
1.  ΝΑΙ 31    
2. ΌΧΙ 69    
  Σύνολο 100    
      
      

 
  

8   
  

Ερώτησ
 

 
  

η  Νο 2  
Πως αξιολογείτε την Ελ ατική     ληνική κρ  
υποστήριξη στα κοινωνικ ασιακά     ά και εργ

 

 



προβλήµατα των προσ     φύγων  
1.  Επαρκή 14    
2. ύτε επαρκή ούτε ανεπαρκή 6   Ο 0  
3. Ανεπαρκή 26    
  Σύνολο 100    
      
      

 
 

 
 
 

 
 
    

     

 

 

  
Ερώτηση  Νο 29   

      Ενέργειες - δράσεις που θα πρέπει να
δώ ει βαρύτητα το Ελληνικό Κράτος      σ
( µέχρι δύο επιλ      ογές ) 
1.  ∆ιαβίωση - Στέγαση 32    
2. Εργασία 21    
3. Ασφάλιση 7    
4. Εκπαίδευση 33    
5. Περίθαλψη 11    
6. Αλλαγή νοοτροπίας 11    
7. Αποδοχή από ντόπιους 11    
8. Άλλο 5    
  Σύνολο 233    
      

 
  

 
     

   Ερώτηση  Νο 30 
Πρέπει να δοθεί στους πρόσφυγες το      
δικαίωµα του < εκλέγειν & εκλέγεσθαι >      
1.  ΝΑΙ 3    4
2. ΌΧΙ 66    
  Σύνολο 100    
      
      
   

Ερώτηση  Νο 31 
Εά  σε ποιο επίπεδο   ν ΝΑΙ
1.  

 

Εθνικό 2 
2. Τοπικό 8 
3. Και στα δύο 24

 



4. ∆εν αντιστοιχεί 66
  Σύνολο 100
   

 

 
 

 
 

 
      

 

Ερώτηση  Νο 32   
Ποια κατά την γνώµη σας η στάση των       
ΜΜΕ προς τους πρόσφυγες      
1.  Εχθρική 9    
2. Ευνοϊκή 26    
3. Αντικειµενική 33    
4. Τίποτα από αυτά 32    
  Σύνολο 100    
      

 
 

      
Ερώτηση  Νο 33 

Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην    
Ελλάδα απέναντι     στους πρόσφυγες
1.  Πολύ αρνητική 3 
2. Α 41ρνητική 
3. Θ 24ετική 
4. Πολύ θετική 0 
5. Ουδέτερη 32
  Σύνολο 100
   

 

 
      

Ερώτηση  Νο 34 
Γνω ίζετε περίπου που βρίσκεται το   ρ
Κέντ ο Προσ  Προσφύγω   ρ ωρινής ∆ιαµονής ν
στο Λαύριο   
1.  ΝΑΙ 96
2. ΌΧΙ 4 
  Σ 100ύνολο 
   

 

 
Ε τηση  35 ρώ   Νο

Η γν την παρουσία & την ωφ α του έντρου στην περιοχή    ώµη για ελιµότητ  Κ   
         
1.  Υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη  25 
α) Αφήνουν χρήµατα στην πόλη 11 
β) Φθηνά εργατικά χέρια  1 

 



γ) Κάλυψη θέσεων από ντόπιο εργατικό δυναµικό 3  
2. ∆εν υπάρχει ωφελιµότητα για την πόλη 19 
   
1. Θετική παρουσία 11 
α) Για τους ίδιους τους πρόσφυγες 10 
β)  Η παρουσία τους δεν είναι ενοχλητική 2 
γ) Η παρουσία τους είναι ωφέλιµη για την τοπική κοινωνία 3 
2. Αρνητική παρουσία  5 
α) Μετεγκατάσταση έξω από το Κέ της πόλης 13 ντρο 
β) Τ  καλύπτει ολοκληρ κά τις ανάγκες τους    7 ο Κέντρο δεν ωτι
γ) Μ  επικίνδυνων µικροβίω 1 ετάδοση ν  
δ) ∆εν υπάρχει επαρκής έλεγχος    3 
ε) Ε οχλητική η παρουσία του κέντρου 6 ν

 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝ∆ΡΩΝ 

  
  

τηση  Νο 2 

 
 

 
       

       
Ερώ       

Ηλικία       
1.  18 - 40 52       
2. 40 και πάνω 54       
  Σύνολο 106       
         
    

   
   

Ερώτηση  Νο 3 

      
          

 
   

 
       

         
      

      
      

Είστ φοιτος / η : ε από       
1.    Αγράµµατος 1       
2.  ∆ηµοτικό 13       
3. υµνάσιο 14    Γ    
4. ύκειο 31 Λ       
5. εχνική σχολή 30 Τ       
6. Ανώτατη σχολή 17       
  Σύνολο 106       
         
         

      
         
    

 



 
         

   
   
   

Ερώτηση  Νο 4 
Είστ ιδιοκτήτης ή υπάλληλος ε 
1.  Ιδιοκτήτης 100 
2. Υπάλληλος 6 
  Σύνολο 106 
   
   

 

 
 
 

    
      
      

 
   

 
   

   
Ερώτηση  Νο 5 

Οικογενειακή κατάσταση         
1.  Άγαµος / η 30       
2. Έγγαµος / η       72 
3. ∆ιαζευγµένος / η 3       
4. Χήρος / η 1       
  Σύνολο 106       
         
         
        

 
 

 

 

   
 
      

        
Ερώτηση  Νο 6       

Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής       
1.  ΝΑΙ 98       
2. ΌΧΙ 8       
  Σύνολο 106       
         
    

 
 

        

   
Ερώτηση  Νο 7 

 

     
        
        

 

 

 
   



Από πότε κατοικείτε σ’ αυτή την πόλη 
1.  Από τότε που γεννήθηκα 60 
2. Από το 19… 34 
3. Από το 20… 4 
4. ∆εν αντιστοιχεί 8 
  Σύνολο 106 
   
   

 
 
 
 
 
 

        

  

 

 
 

   
 

Ερώτηση  Νο 8 
Γνωρίζετε τι εννοούµε µε το όρο    
<< Πρόσφυγας >>   
1.  ΝΑΙ 99 
2. ΌΧΙ 7 
  Σύνολο 106 
   
   
   

 

 
  

 
     

 
Ερώτηση  Νο 9     

   
        

  
Θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει        
για εσάς η λέ      ξη πρόσφυγας    
1.  Σωστή απάντηση 70       
2. Λάθος απάντηση 30       
3. ∆εν αντιστοιχεί  6      
  ο 106  Σύνολ      
         
     

   

       
Ερώτηση  Νο 10  

    
      

 
 

 
  
     

Η γνώµη που έχετε διαµορφώσει για    

 

     



τους πρόσφυγες προέρχεται από       
1.  Γειτονιά 4       
2. Πόλη 66       
3. Εργασία 25       
4.  ΜΜΕ 6      
5. Αλλού 5       
  Σύνολο 106       
         

 
 
 
 
 
 
 

     
 

Ερώτηση  Νο 11   

 
 
    

        
    

Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην       
γειτονιά σας και πόσοι         
1.  Καθόλου 37       
2. Λίγοι 35       
3.     Αρκετοί 27    
4. ετοί   Υπεραρκ 7     
  Σύνολο 106       
         
        

 

 

Ερώτηση  Νο 12  

 

   
 
       

        
         

     
Κατοικούν πρόσφυγες κοντά στην       
επιχείρηση σας  και πόσοι         
1.  λου 14     Καθό   
2. Λίγοι 25       
3. Αρκετοί 55       
4. περαρκετοί 12   Υ     
  Σύνολο 106       
          

 
   

 
 
 

 

      
Ερώτηση  Νο 13      



Τι είδους σχέσεις έχετε αναπτύξει       
µαζί τους ( µέχρι δύο επιλογές )         
1.  Φιλικές 40       
2. Ευκαιριακές  14      
3. Επαγγελµατικές - Πελατ.  62      
4. Συντροφικές    3    
5. σχέσεις   ∆εν έχω 18     
6. Αποφεύγω να έχω σχέσεις  6      
7. Άλλο 0       
  Σύνολο 143       
         

 
 
 
 
 

 
   

  

 
 

  
 
       

 
 

      
     

Ερώτηση  Νο 14     
Εάν είχατε κάποιο διαµέρισµα θα το        
νοικιάζατε σε κάποιον αλλοδαπό         
1.  ΝΑΙ 74       
2. ΌΧΙ 32       
  Σύνολο 106       
         
         

 
   

 
       

         
Ερώτηση  Νο 15       

Στην επιχείρησή σας απασχολείτε ή       
έχετε απασχολήσει κατά το παρελθόν       
άτοµα από το Κέντρο Προσωρινής        
∆ιαµονής Προσφύγων         
1.  ΝΑΙ 27       
2. ΌΧΙ 79       
  Σύνολο 106       
          
      

      
    

   

 
 
    

Ερώτηση  Νο 16   
Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση       
µεταξύ σας        

 

 



1.  Αρµονική 18       
2. Αδιάφορη 2       
3. Υποφερτή 3       
4. Προβληµατική 4       
5. Εχθρική 0       
6. ∆εν αντιστοιχεί 79       
  Σύνολο 106       
         

 
 
 
 
 
 

  
  
   
        

 

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

      
 

Ερώτηση  Νο 17      
Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην       
δική σας επιχείρηση         
1.  ΝΑΙ 69       
2. ΌΧΙ 37       
  Σύνολο 106       
         
    

 

     
     

 
    

 
          

         
Ερώτηση  Νο 18      

Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή       
απασχόληση των προσφύγων         
1.  ΝΑΙ 87       
2. ΌΧΙ 19       
  Σύνολο 106       
         
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
  

Ερώτηση  Νο 20       
Γιατί πιστεύε ο- τε ότι οι Έλληνες εργ

 

      



δότες προσλαµβάνουν ξένους εργάτες        
( µέχρι δύο επιλογές )         
1.  Είναι φθηνοί 66       
2. Είναι αποδοτικοί 18       
3. κευµένοι Είναι ειδι 5       
4. εν βρίσκουν Έλληνες 46 ∆       
5. ια κοινωνικούς λόγους 7 Γ       
6. ίναι ευέλικτοι στην δουλειά 39 Ε       
  Σύνολο 181       
         

 
 
 
 
 

   
 
       

Ερώτηση  Νο 21       
Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει       
πολιτικό άσυ ες που λο άτοµα από χώρ       
δεν είναι µέλη της Ε.Ε. Κατά την γνώ  µη       
σας υτοοι ξένοι α ί που ζουν στην Ελλάδα       
1.  Είναι πάρα πολλοί 57       
2. Είναι αρκετοί 37       
3. ∆εν είναι πολλοί 3       
4. ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 9       
  Σύνολο 106       
         

 
   

 
       

Ερώτηση  Νο 22       
Ορισ ένοι ενοχλούνται από ανθρώπους  µ      
που έχουν δ ζωής, ιαφορετικό τρόπο       
απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπι  κά       
οι άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν         
1.  Πολύ 1       
2. Αρκετά 4       
3. Λίγο 11       
4. Καθόλου 89       
5. ίζω ∆εν γνωρ 1       
  Σύνολο 106       
         

 
   

 

Ερώτηση  Νο 23      
       
 

 

Πιστεύετε πως δηµιουργούνται εργασιακά       



προ λήµατα στον τοπικό πληθυσµό      β  
από την παρ λαών       ουσία αυτών των 
1.  ΝΑΙ 73       
2. ΌΧΙ 33       
  Σύνολο 106       
         
         

      
      

 
 
 
 

 
   
    

Ερώτηση  Νο 24    

   
   

 
 

   
 
      

      
     

   
Ποια είναι αυτά         
1.  Ανεργία 40       
2. Ανταγωνισµός 11       
3. Πτώση µεροκάµατου 22       
4. Κανένα 33       
5. λλο 0 Ά       
  Σύνολο 106       
         
        

    
      

Νο 25       

 

 
   

 
   

   
Ερώτηση  

Πιστεύετε πως δηµιουργούνται          

 

προβλήµατα στην περιοχή του Λαυρ       ίου 
από σία των αλλοδαπών        την παρου
1.  ΝΑΙ 32       
2. ΌΧΙ 74       
  Σύνολο 106       
         
         

      
      

 
      
    

   
   

   



   
Ερώτηση  Νο 27 

Γνωρίζετε την κοινωνική και εργασιακή 
πολιτική της  στους  Ελλάδας απέναντι
πρόσφυγες   
1.  ΝΑΙ 45 
2. ΌΧΙ 61 
  Σύνολο 106 
   
   
   

 

 
 
 

 
     

 
     
         

Ερώτηση  Νο 28       
Πως αξιολογείτε την Ελληνική κρατική       
υποστήριξη στα κοινωνικά και εργασιακά       
προβλήµατα των προσφύγων         
1.  Επαρκή 21       
2. Ούτε επαρκή ούτε ανεπαρκή 55       
3. ή Ανεπαρκ 30       
  Σύνολο 106       
         
         
         

 
         

Ερώτηση  Νο 29  
Ενέρ ειες - δράσεις που θα πρέπει ναγ  
δώσει βαρύτ ράτος ητα το Ελληνικό Κ
( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  ∆ιαβίωση - Στέγαση 30 
2. Εργασία 30 
3. Ασφάλιση 15 
4. Εκπαίδευση 34 
5. Περίθαλψη 15 
6. ροπίας 8 Αλλαγή νοοτ
7. ποδοχή από ντόπιους 9 Α
8. λλο 4 Ά
  Σύνολο 145 
   
   
        

 
 

 



         
   
   

Ερώτηση  Νο 30 
Πρέ ί στους πρόσφυγες τπει να δοθε ο 
δικα  < εκλέγειν & εκλέγεσθαι > ίωµα του
1.  ΝΑΙ 42 
2. ΌΧΙ 64 
  Σύνολο 106 
   
   
   

 

 
 

    
      

 
 

   
 
   

Ερώτηση  Νο 31 
Εάν ΝΑΙ σε ποιο επίπεδο         
1.  Εθνικό 2       
2. Τοπικό       8 
3. Και στα δύο 32       
4. τοιχεί       ∆εν αντισ 64 
  Σύνολο 106       
         
        
         
         

 
    
    
    

 

 

   
 
   

     
Ερώτηση  Νο 32   

Πο     ια κατά την γνώµη σας η στάση των    
ΜΜΕ προς τους πρόσφυγες         
1.      Εχθρική 12   
2.     Ευνοϊκή 35   
3.     Αντικειµενική 32   
4.     Τίποτα από αυτά 27   
      Σύνολο 106   
         
     

 
    

    

     
Ερώτηση  Νο 33 

Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην
Ελλάδα απέναντι στους πρόσφυγες 

 



1.  Πολύ αρνητική 4 
2. Αρνητική 39 
3. Θετική 32 
4. Πολύ θετική 1 
5. Ουδέτερη 30 
  Σύνολο 106 
   
   

 

 
 
 
 
 
 

      
Ερώτηση  Νο 34       

 
    

Γνωρίζετε περίπου που βρίσκεται το       
Κέντ ο Προσωρινής ∆ιαµονής Προσφύγω       ρ ν
στο αύριο        Λ  
1.  ΝΑΙ 101       
2. ΌΧΙ 5       
  Σύνολο 106       
         
         

       

 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

   
 

 2  

   
 
    

        
Ερώτηση  Νο      

Ηλικία       
1.  18 - 40 34       
2. 40 και πάνω 25       
  Σύνολο 59       
         
          
 

       
   

 
        

 

         

 
 

 
  

      
        

 
Ερώτηση  Νο 3      

Είστε απόφοιτος / η :       
1.  Αγράµµατος    1     
2.  ∆ηµοτικό 12       
3. υµνάσιο  Γ 7      
4. Λύκειο 22       
5. εχνική σχολή 3    Τ    
6. νώτατη σχολή 14  Α      
  Σύνολο 59       
         
    

        
       

     
 
 

 
 

 



 
       

 
  
  

  
 

 
  

Ερώτηση  Νο 4 
Είστ ιδιοκτήτης ή υπάλληλος ε 
1.  Ιδιοκτήτης 44 
2. Υπάλληλος 15 
  Σύνολο 59 
   
   

 

 
 
 
 
  

 
Ερώτηση  Νο 5 

 
        
        

      
Οικογενειακή κατάσταση         
1.  Άγαµος / η 13       
2. Έγγαµος / η 41       
3. µένος / η   ∆ιαζευγ 5     
4.      Χήρος / η 0   
  Σύνολο 59       
         
         
 

  
 

Ερώτηση  Νο 6  

        

 
 

        
        

     
Είστε µόνιµος κάτοικος περιοχής       
1.   ΝΑΙ 57      
2. ΌΧΙ 2       
  Σύνολο 59       
         
         
         
   

        

      

 
 

 

   
   

Ερώτηση  Νο 7 

 



Από πότε κατοικείτε σ’ αυτή την πόλη 
1.  Από τότε που γεννήθηκα 35 
2. Από το 19… 17 
3. Από το 20… 5 
4. ∆εν αντιστοιχεί 2 
  Σύνολο 59 

 

   
  

 
 
 
 

     
     

Ερώτηση  Νο 8   

 

 
 
 

 
 
    

    
    

Γνωρίζετε τι εννοούµε µε το όρο          
<< Π ς >>    ρόσφυγα      
1.  ΝΑΙ 57       
2. ΌΧΙ 2       
  ύνολο 59      Σ  
         
        
       

 

  
 

   
Ερώτηση  Νο 9 

 
  

        

 
        

      
      

Θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει        
για εσάς η λέξη πρόσφυγας         
1.  Σωστή απάντηση     36   
2. Λάθος απάντηση 21       
3. τοιχεί     ∆εν αντισ 2   
  Σύνολο 59       
         
        
       

         
 

 
  

 
  

Ερώτηση  Νο 10 
Η γνώµη που έχετε διαµορφώσει για   

 

 



τους πρόσφυγες προέρχεται από 
1.  Γειτονιά 5 
2. Πόλη 25 
3. Εργασία 11 
4. ΜΜΕ 14 
5. Αλλού 4 
  Σύνολο 59 
   

 

         

 
 
 
 
 

      
Ερώτηση  Νο 11 

 
 
   
      

Κατο κούν πρόσφυγες κοντά στην    ι    
γειτο ιά σας και πόσοι ν         
1.  αθόλου 26 Κ       
2. Λίγοι 21       
3. Αρκετοί 9       
4. Υπεραρκετοί 3       
  Σύνολο 59       
         
         

 
   

 
       

     
 

    
       

Ερώτηση  Νο 12 
 
      

Κατο κούν πρόσφυγες κοντά στην ι     
επιχείρηση σ   

  
ας  και πόσοι       

1.  Καθόλου 8       
2. Λίγοι 12       
3. Αρκετοί 30       
4. Υπεραρκετοί 9       
  Σύνολο 59       
          
         

        
Ερώτηση  Νο 13      

 
 

  
 

Τι εί υς σχέσεις έχετε αναπτύξει   δο  
µαζί τους ( µ   

   
έχρι δύο επιλογές )      

 

 



1.  Φιλικές 11       
2. Ευκαιριακές 7       
3. Επαγγελµατικές - Πελατ. 27       
4. ς Συντροφικέ 0       
5. ∆εν έχω σχέσεις 20       
6. Αποφεύγω να έχω σχέσεις 3       
7. Άλλο 0       
  Σύνολο 68       
         

 
 
 
 

  
 

   

 
 

        
         
         

      
Ερώτηση  Νο 14       

Εάν είχατε κάποιο διαµέρισµα θα το        
νοικιάζατε σε κάποιον αλλοδαπό         
1.  ΝΑΙ 43       
2. ΌΧΙ 16       
  Σύνολο 59       
         
    
         

 

 

     

   
 
       

        
Ερώτηση  Νο 15       

Στην επιχείρησή σας απασχολείτε ή       
έχετε απασχολήσει κατά το παρελθό      ν  
άτοµ ό το Κέντρο Προσωρινής  α απ       
∆ιαµ οσφύγων ονής Πρ         
1.  ΑΙ 6   Ν     
2. ΌΧΙ 53       
  Σύνολο 59       
          
         

 
   

Ερώτηση  Νο 16 

 

 
       
      



Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση       
µεταξύ σας         
1.     Αρµονική 4    
2. Αδιάφορη 2       
3. Υποφερτή 0       
4. Προβληµατική 1       
5. Εχθρική 0       
6. ∆εν αντιστοιχεί 52       
  Σύνολο 59       
         
         

 
 
 

     

   
 

 
  
 

 
 
  

        
      

        
Ερώτηση  Νο 17       

Θα προσλαµβάνατε πρόσφυγα στην       
δική σας επιχείρηση         
1.  ΝΑΙ 37       
2. ΌΧΙ 22       
  Σύνολο 59       
         
         
         

 
 

 
  
 

       

   
        

Ερώτηση  Νο 18    
Θεωρείτε απαραίτητη την εργασιακή       
απασχόληση των προσφύγων         
1.  ΝΑΙ 50       
2. ΌΧΙ 9       
  Σύνολο 59       
         
 
 

 
 

   
 
     

Ερώτηση  Νο 20      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 

 
 

 

 

Γιατ στεύετε ότι οι Έλληνες εργο-  ί πι      



δότες προσλ εργάτες     αµβάνουν ξένους    
( µέχρι δύο επιλογές )         
1.  Είναι φθηνοί 43       
2. Είναι αποδοτικοί 9       
3. Είναι ειδικευµένοι  1      
4. ∆εν βρίσκουν Έλληνες 16       
5. νικούς λόγους    Για κοινω 1    
6. ίναι ευέλικτοι στην δουλειά 25   Ε     
  Σύνολο 95       
         

 
 
 
 

     
Ερώτηση  Νο 21  

 
   

 
  
     

Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητήσει       
πολ ικό άσυλο άτοµα από χώρες ποιτ υ       
δεν είναι µέλ ν γνώµη   η της Ε.Ε. Κατά τη     
σας οι ξένοι αυτοί που ζουν στην Ελλάδα       
1.  Είναι πάρα πολλοί   33     
2. Είναι αρκετοί 20       
3. ∆εν είναι πολλοί 0       
4. ίζω / ∆εν απαντώ 6    ∆εν γνωρ    
  Σύνολο 59       
         
      

     
Ερώτηση  Νο 22     

   

 
   

 
  
  

Ορισ ένοι ενοχλούνται από ανθρώπους   µ     
που ζωής,  έχουν διαφορετικό τρόπο       
απόψεις ή συνήθειες. Εσάς προσωπικά       
οι άνθρωποι αυτοί σας ενοχλούν         
1.  Πολύ 0       
2.       Αρκετά 3  
3. Λίγο 10       
4.    Καθόλου 45     
5. εν γνωρίζω 1 ∆       
  ύνολο 59  Σ      
         

 

 

  
 

    
     

    
    



Ερώτηση  Νο 23       
Πιστεύετε πω  εργασιακά       ς δηµιουργούνται
προβλήµατα στον τοπικό πληθυσµό       
από την παρουσία αυτών των λαών       
1.  ΝΑΙ 46       
2. ΌΧΙ 13       
  Σύνολο       59 
         
        

       
        

 
 
 

 

    
 

 

 
  

 

 

   
 
  
 

     
    

        
Ερώτηση  Νο 24      

Ποια είναι αυτά         
1.  Ανεργία 24       
2. Ανταγωνισµός 6       
3. Πτώση µεροκάµατου   16     
4.   Κανένα 11     
5. Άλλο 2       
  Σύνολο 59       
         
        

 
    

      
 25       

 

   
 
   

   
Ερώτηση  Νο

Πιστεύετε πως δηµιουργούνται          
προβλήµατα στην περιοχή του Λαυρ        ίου
από σία των αλλοδαπών        την παρου
1.  ΝΑΙ 25       
2. ΌΧΙ 34       
        Σύνολο 59 
         
         

      
       

        
    

   
  

 
 

 



   
Ερώτηση  Νο 27 

Γνω ίζετε την κοινωνική και εργασιακρ ή 
πολιτική της  στους  Ελλάδας απέναντι
πρόσφυγες   
1.  ΝΑΙ 16 
2. ΌΧΙ 43 
  λο 59 Σύνο
   
   

 

 
 
 

 
     

  
Ερώτηση  Νο 28 

  

 

 
     
       

      
Πως αξιολογείτε την Ελληνική κρατική        
υποστήριξη στα κοινωνικά και εργασιακά       
προβλήµατα των προσφύγων         
1.  Επαρκή 3       
2. τε ανεπαρκή  Ούτε επαρκή ού 46      
3. ή 10  Ανεπαρκ      
  ύνολο 59   Σ     
         
  

  

 
        

       
       

 
Ερώτηση  Νο 29  

Ενέρ ειες - δράσεις που θα πρέπει να γ
δώσει βαρύτητα το Ελληνικό Κράτος 
( µέχρι δύο επιλογές )   
1.  ∆ιαβίωση - Στέγαση 21 
2. Εργασία 13 
3. Ασφάλιση 6 
4. Εκπαίδευση 17 
5. Περίθαλψη 11 
6. ροπίας 6 Αλλαγή νοοτ
7. Αποδοχή από ντόπιους 10 
8. λλο 4 Ά
  Σύνολο 88 
   
   
        

 
 

 



         

 
ηση  Νο 30 

   
  

Ερώτ
Πρέ ί στους πρόσφυγες τπει να δοθε ο 
δικα  < εκλέγειν & εκλέγεσθαίωµα του ι > 
1.  ΑΙ 24 Ν
2. ΌΧΙ 35 
  Σύνολο 59 
   
   
   

 

 
 

    
      

 
 

   
 
   

Ερώτηση  Νο 31 
Εάν ΝΑΙ σε ποιο επίπεδο         
1.  Εθνικό 2       
2. Τοπικό 7       
3. Και στα δύο 15       
4. τοιχεί 35       ∆εν αντισ
  Σύνολο 59       
         
        
         

        

 
    
    
    

 

 

 

   
 
   

     
Ερώτηση  Νο 32   

Πο     ια κατά την γνώµη σας η στάση των    
ΜΜΕ προς τους πρόσφυγες         
1.      Εχθρική 7   
2.     Ευνοϊκή 14   
3.     Αντικειµενική 17   
4.     Τίποτα από αυτά 21   
      Σύνολο 59   
         
     

 
    

    

     
Ερώτηση  Νο 33 

Ποια είναι η θέση της κοινής γνώµης στην
Ελλάδα απέναντι στους πρόσφυγες 

 



 

1.  Πολύ αρνητική 5 
2. Αρνητική 18 
3. Θετική 12 
4. Πολύ θετική 0 
5. Ουδέτερη 24 
  Σύνολο 59 
   
   

 

 
 
 
 
 
 

   
 
       

Ερώτηση  Νο 34       
Γνωρίζετε περίπου που βρίσκεται το       
Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής Προσφύγων       
στο Λαύριο         
1.  ΝΑΙ 44       
2. ΌΧΙ 15       
  Σύνολο 59       
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