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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το φαινόµενο της µετανάστευσης απασχολεί πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. 

Χιλιάδες είναι τα άτοµα εκείνα που αναγκάζονται να µεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα 

τους και να αναζητήσουν ένα νέο τόπο κατοικίας και εργασίας. Μεγάλος αριθµός ατόµων 

ωθείται από διάφορους παράγοντες στη µετακίνηση, σε κάθε χρονική περίοδο, προκειµένου 

να µπορέσει να επιβιώσει ή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Γενικότερα ο αριθµός των 

οικονοµικών µεταναστών, που προέρχεται κυρίως από τις λιγότερο ανεπτυγµένες, 

τεχνολογικά και οικονοµικά, χώρες, είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Οι λεγόµενες χώρες του πρώτου 

κόσµου είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο δέχονται στην επικράτεια τους οικονοµικούς 

µετανάστες και τους αξιοποιούν συνήθως προς όφελος τους. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα 

χωρών, όπως οι Η.Π.Α. και η Γερµανία, που αρχικά αντιµετώπισαν «ευνοϊκά» ή και ακόµα 

προώθησαν την είσοδο µεταναστών στους κόλπους τους και στη συνέχεια ανέπτυξαν µία 

αυστηρή πολιτική, καθώς πλέον δεν ικανοποιούνταν τα συµφέροντα τους. 

Οι µετανάστες είναι αναγκασµένοι να αντιµετωπίζουν όµως όχι µόνο τα διάφορα µέτρα 

και τις διαθέσεις ενός κράτους αλλά και τις διαθέσεις και τις στάσεις των πολιτών του κράτους 

αυτού. Η στάση των γηγενών απέναντι στους µετανάστες παίζει σηµαντικό ρόλο στις µεταξύ 

τους σχέσεις και επηρεάζει την ποιότητα ζωής του συνόλου των ατόµων. Μία αρνητική στάση, 

για παράδειγµα, δεν επιτρέπει την αµοιβαία επιρροή και την προώθηση της ανάπτυξης. 

Αντίθετα, η θετική στάση προωθεί την ευηµερία και τον εµπλουτισµό, καθώς δε στηρίζεται στη 

δηµιουργία διαχωριστικών γραµµών , αλλά στην ισοτιµία των ατόµων. Παρουσιάζει έτσι 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς οι κάτοικοι των χωρών υποδοχής αντιµετωπίζουν τους 

µετανάστες. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και ο τρόπος µε τον οποίο οι Έλληνες, συγκεκριµένα, 

αντιλαµβάνονται και αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς. Παρά το γεγονός ότι ανέκαθεν 

κατοικούσαν στη χώρα άτοµα διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας, οι γηγενείς άρχισαν να 

κατανοούν την παρουσία αυτών την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία συντελέστηκε η 

µετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής, σε χώρα υποδοχής. ∆ιάφοροι ήταν οι 

παράγοντες εκείνοι, εντός και εκτός της χώρας, που συνέβαλαν στην αντίληψη της Ελλάδας 

ως επιθυµητού τόπου προορισµού. Εξαιτίας της αλλαγής αυτής οι ντόπιοι ήρθαν αντιµέτωποι 

µε ένα αυξηµένο αριθµό αλλοδαπών, ενώ σήµερα συνεχίζεται η µεταναστευτική εισροή. 

Όπως σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι και στην Κρήτη και συγκεκριµένα και στο νοµό 

Ηρακλείου έχουν εγκατασταθεί µετανάστες, προκειµένου να βελτιώσουν το βιοτικό τους 

επίπεδο. Οι ντόπιοι, τόσο στις αστικές όσο και στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές έρχονται 

πλέον συχνότερα σε επαφή µε άτοµα από διαφορετικές χώρες. Το πώς αντιδρούν στην 

παρουσία των µεταναστών επηρεάζει όχι µόνο την ποιότητα ζωής των ίδιων και των 

αλλοδαπών, αλλά και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Η προώθηση της ουσιαστικής 

επικοινωνίας ανάµεσα στα άτοµα ενισχύει την πρόοδο και αποτρέπει την αποξένωση και το 

µαρασµό. Προκειµένου όµως να προχωρήσει κανείς στην προώθηση της επικοινωνίας και της 

ανταλλαγής, απαραίτητο είναι να γνωρίζει τις στάσεις που επικρατούν και τα αίτια που τις 
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διαµορφώνουν. Η µελέτη των στάσεων και η προώθηση της συνδιαλλαγής αποτελεί ανάγκη 

και για την περιοχή της Κρήτης, καθώς σε αυτήν κατοικούν αρκετά άτοµα από διαφορετικές 

χώρες, άτοµα που µπορούν να έρθουν σε συνδιαλλαγή µε τους γηγενείς και από κοινού να 

συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην πρόοδο. Εξαιτίας αυτών, στην 

παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι στάσεις των κατοίκων του νοµού 

Ηρακλείου απέναντι στους µετανάστες και το πώς αυτές διαµορφώνονται. 

Η συγκεκριµένη µελέτη αποσκοπεί στη µελέτη των στάσεων των γηγενών και 

επικεντρώνεται στο νοµό Ηρακλείου, όπου παρατηρείται υψηλότερος αριθµός µεταναστών σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους νοµούς, σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του 2001. Μέσω 

αυτής γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί µία γενική εικόνα για το πώς αντιλαµβάνονται και 

αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς, οι ντόπιοι κάτοικοι του νοµού Ηρακλείου. Το εγχείρηµα 

αυτό βασίζεται στην άποψη ότι για την αντιµετώπιση κάποιου φαινοµένου, απαραίτητο είναι 

να έχει προηγηθεί µελέτη. 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η µετατροπή της Ελλάδας 

σε χώρα υποδοχής µεταναστών, το νοµικό καθεστώς, οι συνθήκες διαβίωσης των 

µεταναστών αλλά και η στάση των Ελλήνων έχουν απασχολήσει και συνεχίζουν να 

απασχολούν πληθώρα µελετητών. Πολλοί έχουν ασχοληθεί ειδικότερα και µε τα θέµατα της 

ξενοφοβίας και του ρατσισµού και µε το αν και κατά πόσο αυτά εµφανίζονται στον ελλαδικό 

χώρο. Επιπλέον, ποικίλες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα. 

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στους µετανάστες έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών 

ερευνών. Πολλές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί, όπως παραδείγµατος χάρη από το 

Ευρωβαρόµετρο, προκειµένου να αναζητηθούν αν και κατά πόσο υπάρχουν φαινόµενα όπως 

η ξενοφοβία και ο ρατσισµός. Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης εντάσσεται και η 

συγκεκριµένη µελέτη, που εστιάζεται όµως στο νοµό Ηρακλείου και αποσκοπεί στη 

διαµόρφωση µίας εικόνας για τη στάση του ντόπιου πληθυσµού. Στην παρούσα µελέτη 

επιχειρείται η σύγκριση τριών περιοχών, αστικής, ηµιαστικής και αγροτικής και γίνεται 

προσπάθεια να αναζητηθούν πιθανές διαφορές στον τρόπο αντίληψης και αντιµετώπισης των 

µεταναστών από τους γηγενείς. 

Στη µελέτη αυτή µαζί µε την έρευνα γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα 

φαινόµενα της µετανάστευσης, του εθνικισµού, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού και η έννοια 

των στάσεων. Περιλαµβάνει πέντε κεφάλαια, από τα οποία το πέµπτο είναι αφιερωµένο στην 

έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έννοια και τα είδη της µετανάστευσης και οι 

αιτίες που οδηγούν στη µετακίνηση. Επίσης γίνεται αναφορά στην Ελλάδα ως χώρα 

υποδοχής και στην πολιτική αυτής απέναντι στους µετανάστες. Τέλος, επιχειρείται η 

παρουσίαση των συνεπειών του φαινοµένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να 

παρουσιαστούν οι έννοιες των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων. Το τρίτο 

κεφάλαιο περιλαµβάνει τα φαινόµενα της ξενοφοβίας και του εθνικισµού, ενώ το τέταρτο, το 

φαινόµενο του ρατσισµού, όπου γίνεται προσπάθεια ανάλυσης αυτού. Τέλος στο δεύτερο 

µέρος, παρουσιάζεται το εµπειρικό µέρος της µελέτης αυτής.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η µετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό, διεθνικό και πολυδιάστατο κοινωνικό 

φαινόµενο. Αρκετοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι, που αναζητούν σε κάθε χρονική περίοδο ένα 

νέο τόπο κατοικίας και εργασίας, προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν ή να έχουν µία 

καλύτερη ζωή. Τα αίτια που οδηγούν στη µετανάστευση είναι ποικίλα και η ίδια η 

µετανάστευση επηρεάζει τόσο τους µετανάστες, όσο και τις χώρες αποστολής και υποδοχής. 

Το µεταναστευτικό φαινόµενο έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την πλειοψηφία 

των κρατών, µεταξύ αυτών και την Ελλάδα, η οποία αποτελεί µία από τις νέες χώρες 

υποδοχής µεταναστών. Το ελληνικό κράτος έχει αρχίσει να αντιµετωπίζει περισσότερο 

σοβαρά το συγκεκριµένο θέµα, ενώ η ελληνική κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι αποτελεί 

µία πολυπολιτισµική κοινωνία.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν η έννοια της µετανάστευσης, τα 

αίτια που την προκαλούν και οι συνέπειες του φαινοµένου. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια 

να παρουσιαστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στη µεταβολή της Ελλάδας από χώρα 

αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών, όπως επίσης θα περιγραφεί η µεταναστευτική 

πολιτική της Ελλάδας. 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΙ∆Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Η µετανάστευση εντάσσεται στην έννοια της κινητικότητας και ορίζεται ως η µόνιµη ή  

προσωρινή µεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόµου ή ενός κοινωνικού συνόλου. Είναι 

µια από τις τρεις βασικές δηµογραφικές διαδικασίες, επειδή συνεπάγεται τη τεχνητή ανανέωση 

και φθορά ενός πληθυσµού1.  

Μπορούν να γίνουν κάποιες διακρίσεις της µετανάστευσης, χρησιµοποιώντας ορισµένα 

κριτήρια2. Έτσι, µε κριτήριο το κράτος, διακρίνεται σε διεθνή ή εξωτερική µετανάστευση, 

δηλαδή την κίνηση από τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους σε άλλο και σε εσωτερική, δηλαδή 

την µετακίνηση µέσα στα όρια του ίδιου κράτους. 

Με κριτήριο την προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής κατά την αναχώρηση, διακρίνεται 

σε µόνιµη, προσωρινή ή εποχιακή και σύµφωνα µε τη µεταβολή ή µη των τρόπων ζωής, τη 

διακρίνουµε σε συντηρητική και καινοτόµο. Συντηρητική είναι η µετανάστευση που διατηρεί 

αµετάβλητο τον τρόπο ζωής, όπως δηλαδή και πριν από την αναχώρηση. Αντίθετα, 

καινοτόµος, είναι η µετανάστευση που µεταβάλλει τον τρόπο ζωής του µετανάστη. Όταν το 

κριτήριο είναι  ο βαθµός εξάρτησης από τη φύση, διακρίνεται σε αρχαϊκή , δηλαδή προκαλείται 

από την εποχιακή ή µόνιµη εξάντληση των φυσικών πόρων και σε σύγχρονη, που 

προκαλείται από οικονοµικά αίτια.  

                                                           
1 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ∆.Γ. (1991), Κοινωνική ∆ηµογραφία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg  
2 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ∆.Γ.(1985), Η κοινωνία του ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg 
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Με κριτήριο την πρόθεση µετανάστευσης, διακρίνονται τρεις µορφές, η εκούσια, η 

αναγκαστική και η βίαιη. Εκούσια χαρακτηρίζεται η µετανάστευση που είναι αποτέλεσµα 

ελεύθερης απόφασης του ατόµου ή συνόλου που µετακινείται. Αναγκαστική λέγεται, όταν 

προκαλείται από την ηθεληµένη δηµιουργία δυσµενών συνθηκών διαβίωσης σε ένα κράτος, 

σε βάρος µέρους του πληθυσµού. Η µερίδα αυτή του πληθυσµού που θίγεται, στην 

πραγµατικότητα εξαναγκάζεται να µεταναστεύσει παρόλο που φαίνεται ως εκούσια η 

αναχώρηση. Η βίαιη, είναι µορφή µετακίνησης που συνήθως επιβάλλεται από τις αρχές ενός 

κράτους και δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής. Τα άτοµα που µετακινούνται µε αυτό τον 

τρόπο χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες, µε συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς προστασίας3.  

Όταν χρησιµοποιείται ως κριτήριο ο τόπος προορισµού, διακρίνεται σε ενδοευρωπαϊκή 

και υπερπόντια4. Σύµφωνα µε τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε, πριν ή µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο, διακρίνεται σε προπολεµική και µεταπολεµική5. Τέλος, η µετανάστευση 

διακρίνεται σε νόµιµη ή παράνοµη, ανάλογα µε το εάν είναι καταγεγραµµένη από τις επίσηµες 

αρχές. Παράνοµοι είναι οι µετανάστες που, είτε εισήλθαν παράνοµα στη χώρα, είτε εισήλθαν 

νόµιµα αλλά δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν τη νόµιµη άδεια παραµονής τους σε αυτή τη 

χώρα6.  

Όσον αφορά τα µεταναστευτικά ρεύµατα, αυτά µπορούν να διακριθούν στην 

προπολεµική ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση, στην προπολεµική υπερπόντια µετανάστευση, 

στην µεταπολεµική υπερπόντια µετανάστευση και στην µεταπολεµική ενδοευρωπαϊκή 

µετανάστευση. Η προπολεµική ενδοευρωπαϊκή(1919-23) χαρακτηρίζεται από τις εποχιακές 

µετακινήσεις πληθυσµών για την κάλυψη αυξηµένων αναγκών, µεταξύ γειτονικών χωρών, 

αλλά και από τις αναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών. Η προπολεµική υπερπόντια(1840-

1914) χαρακτηρίζεται από µαζικές µετακινήσεις µε κυριότερη κατεύθυνση την Αµερική. Στην 

µεταπολεµική υπερπόντια κύριο προορισµό αποτελεί η Αυστραλία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 

και έντονο ρεύµα προς την Ευρώπη από έγχρωµους κυρίως µετανάστες. Κατά την περίοδο 

αυτή η µετανάστευση χαρακτηρίζεται ως συµπληρωµατική. Τέλος η µεταπολεµική περίοδος 

χαρακτηρίζεται τόσο από την ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση όσο και από την µετακίνηση 

ατόµων από τις χώρες του Τρίτου κόσµου προς την Ευρώπη. Κύρια αιτία ήταν η µετακίνηση 

πληθυσµών εξαιτίας του τέλους του πολέµου, η επιστροφή των αποίκων και του εργατικού 

δυναµικού από τις αποικίες.   

Στην παρούσα µελέτη θα µας απασχολήσει η σύγχρονη νεωτερική µετανάστευση, 

δηλαδή η µετανάστευση που δεν γίνεται για πολιτικούς λόγους αλλά για οικονοµικούς, είναι 

εκούσια και αποτελεί συνάρτηση της κοινωνικο- οικονοµικής ανάπτυξης που συνεπάγεται η 

                                                           
3 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ∆.Γ.(1985), Η κοινωνία του ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg  
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ (1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg  
5 ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆. (2003), Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή µεταναστευτική 
πολιτική. Μελέτες ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ 15 
6 Χλέτσος Μ., (2002), Η πολιτική οικονοµία της Μετανάστευσης, Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ.,(επιµ.) Μετανάστες 
και Μετανάστευση. Οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές. Αθήνα, εκδ. Παττάκη, σελ. 17-38 
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εκβιοµηχάνιση7. Εφόσον µιλάµε για οικονοµικούς λόγους και εκούσια µετανάστευση πρέπει να 

σηµειωθεί ότι υπάρχει κάποιο λεπτό όριο που τη διαφοροποιεί από τη µετακίνηση που 

επιβάλλουν οι συνθήκες. Το όριο είναι λεπτό γιατί υπάρχουν και υποκειµενικοί λόγοι που 

ωθούν σε αυτήν. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν µεν αντικειµενικές συνθήκες που εξωθούν στη 

µετακίνηση, αλλά τα ίδια τα άτοµα µπορούν να αποφασίσουν αν θα το κάνουν, π.χ σύµφωνα 

µε την οικογενειακή στρατηγική, ή αν θα παραµείνουν στη χώρα τους εφόσον µπορούν να 

επιβιώσουν.  

 
1.2 ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Τα αίτια της µετακίνησης του πληθυσµού κατηγοριοποιούνται σε οικονοµικά, πολιτικά, 

κοινωνικά, φυσικά και ψυχολογικά8. Επιπλέον την µετανάστευση επηρεάζουν παράγοντες 

έλξης ή απώθησης9 από ορισµένες χώρες και περιοχές. Ταυτόχρονα, εκτός από τις αιτίες που 

σχετίζονται µε τις χώρες, υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι που µπορούν να ωθήσουν σε 

µετακίνηση. 

Πιο αναλυτικά, τα αίτια µπορεί να είναι πολιτικά, δηλαδή να υπάρχουν ανώµαλες 

πολιτικές καταστάσεις όπως διώξεις, εσωτερικές συγκρούσεις σε µια χώρα. Ακόµα, διεθνείς ή 

εµφύλιες συρράξεις που έχουν ως αποτέλεσµα την επιλογή της φυγής. Επιπλέον, το τέλος της 

αποικιοκρατίας είχε ως συνέπεια, πολλά άτοµα να µετακινηθούν προς τις «µητροπόλεις» των 

τέως αποικιών όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Όταν οι χώρες αυτές σταµάτησαν να δέχονται 

µετανάστες, εκείνοι στράφηκαν και σε άλλες χώρες.  

Ιδιαίτερα σηµαντικοί είναι οι οικονοµικοί παράγοντες. Ο συνδυασµός της κατάστασης 

στη χώρα αποστολής µε την κατάσταση στη χώρα υποδοχής, είναι καθοριστικός για τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα. Στη χώρα αποστολής, υπάρχει φτώχεια, ανεργία, µικρό εισόδηµα και 

χαµηλοί δείκτες ανάπτυξης10. Επιπλέον η υποαπασχόληση µαστίζει το εργατικό δυναµικό, 

που είναι και άφθονο ταυτόχρονα. 

Στη χώρα υποδοχής αντίστοιχα, οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι συνήθως ταχείς, το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα σε κάποιες περιπτώσεις είναι διπλάσιο από αυτό της χώρας αποστολής και 

γενικά υπάρχει έντονη ανισότητα11. Στις παραδοσιακές χώρες υποδοχής, όπως η Γερµανία, η 

οικονοµική ανάπτυξη ήταν ταχύτατη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ανάγκες που δεν 

µπορούσε να καλύψει η εσωτερική αγορά εργασίας. 

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασµό µε τις δηµογραφικές αλλαγές που σηµειώνονται, 

κάνουν απαραίτητη την είσοδο οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο πληθυσµός σε πολλές 

χώρες «γερνάει»ֹ το ποσοστό των ατόµων τρίτης ηλικίας συνεχώς αυξάνει, µε την αύξηση 

του µέσου όρου ζωής και τη µείωση των γεννήσεων. Επιπλέον, η διάρκεια της εκπαίδευσης 
                                                           
7 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ (1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg   
8ΤΣΑΟΥΣΗΣ ∆.Γ.(1985), Η κοινωνία του ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα, εκδ. Gutenberg  
9ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ (1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg  
10 ΕΜΚΕ- ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, (1990), «Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1970- 1990»,περιοδικό 
Εκλογή, τεύχος: Απρ.- Ιουν.1990, Ιούλ .- Σεπτ. 1990, αρ. 85/86 , σελίδες 1-79 
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έχει µεγαλώσει. Οι νέοι αργούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή δεν επιλέγουν πλέον 

κάποιες εργασίες που θεωρούν πως δεν προσδίδουν κύρος ή και ικανοποιητική αµοιβή. 

Το παραπάνω αποτελεί επίσης βασικό κοινωνικό παράγοντα. Με τη µόρφωση και την 

επιθυµία για κοινωνική άνοδο των ατόµων αλλά και των οικογενειών τους, τα άτοµα δεν 

δέχονται στη χώρα τους κάποιες εργασίες π.χ. ανειδίκευτες, χειρωνακτικές. Προσπαθούν να 

επωφεληθούν από άλλες ευκαιρίες που θα τους εξασφαλίσουν την επιθυµητή κοινωνική 

άνοδο, δηµιουργώντας έτσι κενές θέσεις εργασίας. Ο ίδιος αυτός στόχος, µπορεί να οδηγήσει 

και στη µετανάστευση. Το άτοµο αυτό, στη δική του χώρα αρνείται τις συγκεκριµένες εργασίες 

που θεωρεί ταπεινωτικές, αλλά σε ξένη χώρα τις δέχεται για να αποταµιεύσει και να 

επιστρέψει στην πατρίδα του. 

Παράλληλα, η µετακίνηση αυτή µπορεί να αποτελεί «στρατηγική» της οικογένειας που 

στοχεύει είτε στο υψηλότερο εισόδηµα ή και στην κοινωνική άνοδο. Ταυτόχρονα µπορούν να 

υπάρχουν και ψυχολογικοί λόγοι, όπως είναι η επιθυµία φυγής και η µίµηση. 

Εκτός από όλους αυτούς τους παράγοντες υπήρχαν και άλλοι που οδήγησαν τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα. Αυτοί, κατά τον Χάµαρ είναι : α) οι διµερείς συµφωνίες που 

οδήγησαν στη συγκέντρωση εθνικοτήτων σε ορισµένες χώρες π.χ Γερµανία-Τουρκία, Ελλάδα,  

β) η γεωγραφική απόσταση που όταν είναι µικρή, κάνει εύκολη τη µετακίνηση, γ) οι ιστορικές 

σχέσεις µεταξύ χώρας υποδοχής και χώρας αποστολής π.χ αποικίες, δ) οι αλυσιδωτή 

µετανάστευση, όπου η αρχική εγκατάσταση µιας οµάδας µεταναστών σε µια χώρα ή περιοχή, 

αποτελεί πόλο έλξης για τους οµοεθνείς τους12. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί και στο ρόλο των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή «των 

άτυπων δικτύων που αποτελούνται από µέλη της οικογένειας, συγγενείς, φίλους και 

γνωστούς»13. Φαίνεται δηλαδή πως για να προκληθεί η µετανάστευση δεν είναι αρκετές οι 

ανισότητες στα οικονοµικά και άλλα επίπεδα των δύο χωρών που αναφέρθηκαν ήδη. Πρέπει 

ταυτόχρονα, να είναι εφικτή η µετακίνηση από οικονοµική και ψυχολογική άποψη, καθώς είναι 

γνωστές οι συνέπειές της. Επίσης, πρέπει το άτοµο να έχει κάποιες πληροφορίες για τον τόπο 

προορισµού και τις δυνατότητές του σε αυτόν. Εδώ ακριβώς συµβάλλουν τα δίκτυα. Παρέχουν 

πληροφορίες για τον τόπο προορισµού, τις ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και οικονοµική 

ενίσχυση, υποδοχή που συµβάλει στη ταχύτερη προσαρµογή στο νέο περιβάλλον. 

Επηρεάζουν σηµαντικά την ευηµερία των µεταναστών και τον τρόπο ένταξής τους στη χώρα 

υποδοχής. Προσφέρουν συναισθηµατική στήριξη, φροντίδα σε έκτακτες ανάγκες π.χ 

ασθένειες κ.λ.π.  

Τα κοινωνικά δίκτυα θεωρείται ότι αποτελούν κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό αναφέρεται 

«στο σύνολο των πόρων, πραγµατικών ή εν δυνάµει, στα οποία έχει πρόσβαση ένα άτοµο 

                                                                                                                                                                                        
11 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ,(1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
Αθήνα, εκδ. Gutenberg  
12ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ,(1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg 
13 Καβουνίδη Τ.,(1998), Μετανάστευση, Νοµιµοποίηση και Κοινωνικά ∆ίκτυα, Βγενόπουλος Κ.Γ(επιµ.), 
Συνεδριακές Εκδηλώσεις ΕΚΕΜ-Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Αθήνα, 
Εκδ.Παπαζήση, σελ. 42 
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λόγω του ότι συµµετέχει ή ανήκει σε ένα δίκτυο σχέσεων µε κάποια σταθερότητα»14. 

Θεωρείται ότι η κατοχή κοινωνικού κεφαλαίου µειώνει το κόστος της µετανάστευσής και 

αυξάνει τα οφέλη της. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζει τα µεταναστευτικά ρεύµατα, επειδή ακόµα 

και αν αλλάξουν οι συνθήκες που προκαλούν τη µετανάστευση, κάθε µετανάστης δηµιουργεί 

έτσι και αλλιώς κοινωνικό κεφάλαιο από το οποίο µπορούν να επωφεληθούν οι καινούριοι. Οι 

µετανάστες φέρουν την πολιτισµική ταυτότητα της χώρας τους και ζουν σε µια χώρα όπου η 

πραγµατικότητα διαφέρει σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό. Όσο µεγαλύτερες είναι οι διαφορές 

των δυο πολιτισµών τόσο µεγαλύτερο είναι το άγχος του µετανάστη και εντονότερη η πίεση 

από την κοινωνία υποδοχής για αφοµοίωση. 

 
1.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Η µετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό, διεθνικό και πολυδιάστατο κοινωνικό 

φαινόµενο, του οποίου τα αίτια, κίνητρα και οι συνέπειες απαιτούν ερµηνεία και εξέταση. Το 

παραπάνω οφείλεται στο γεγονός ότι το µεταναστευτικό φαινόµενο επηρεάζει και επηρεάζεται 

από τρεις βασικούς δρώντες, τις οικονοµικές µονάδες της χώρας προέλευσης, της χώρας 

υποδοχής και τους µετανάστες.15Οι συνέπειες της µετανάστευσης διαφέρουν στην έκταση και 

το βαθµό εµφάνισης τους ανάλογα µε την εποχή, την περιοχή και µπορεί να είναι επωφελείς ή 

επιζήµιες. 

Όσον αφορά τις συνέπειες της µετανάστευσης για τον ίδιο το µετανάστη, το ψυχολογικό 

κόστος είναι µεγάλο, καθώς έχει να αντιµετωπίσει προβλήµατα επικοινωνίας, λόγω δυσκολιών 

στη γλώσσα, αποστέρηση από την οικογένεια ή τον κοινωνικό περίγυρο και διαφορετική 

κοινωνική- πολιτισµική πραγµατικότητα. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι οι µετανάστες είναι 

«µια οριακή πολιτισµική κατηγορία, η οποία υφίσταται ένα πολιτισµικό σοκ εντασσόµενοι σε 

µια νέα κοινωνία, σε µια νέα κουλτούρα και ένα νέο τρόπο ζωής»16. 

Η µετανάστευση έχει συνέπειες και για την οικογένεια του µετανάστη είτε τον ακολουθεί, 

είτε παραµένει στη χώρα αποστολής. Ο ∆αµανάκης17 παρουσιάζει τις επιπτώσεις στην 

οικογένεια σύµφωνα µε τρία στάδια που περνάει. Κατά το πρώτο παρατηρείται µια 

αποδιοργάνωση της οικογένειας, που αναλύεται ως ο αποχωρισµός ενός ατόµου, του πατέρα 

που συνήθως µεταναστεύει και οδηγεί αρκετές φορές σε αποξένωση των µελών. Η δεύτερη 

φάση αποτελεί το χρονικό διάστηµα µετά την επανένωση της οικογένειας, όπου οι δυσκολίες 

είναι αρκετές µε αποτέλεσµα την ύπαρξη εντάσεων. Κατά την τρίτη φάση, τα παιδιά 

εγκαταλείπουν την οικογένεια. Η φάση αυτή δεν εµφανίζεται συχνά καθώς τα παιδιά 

                                                           
14Καβουνίδη Τ.,(1998), Μετανάστευση, Νοµιµοποίηση και Κοινωνικά ∆ίκτυα, Βγενόπουλος Κ.Γ(επιµ.), 
Συνεδριακές Εκδηλώσεις ΕΚΕΜ-Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Αθήνα, 
Εκδ.Παπαζήση, σελ. 42 
15 Αντώνιος Κόντης,(1998), Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία, Μετανάστες- 
Ρατσισµός –Ξενοφοβία .Ελληνικές εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας, σελ.129-136 
16 Αλεξιας Γ. (2001), Η κοινωνική πρόσληψη και µελέτη του φαινοµένου της µετανάστευσης, Αµίτσης Γ 
Λαζαρίδη Γ., (επιµ.), Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση, σελ.256 
17 ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ Μ.,(1993),Μετανάστευση και Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Gutenberg. 
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προτιµούν το περιβάλλον της οικογένειας από το εχθρικό της χώρας υποδοχής, σε 

συνδυασµό µε τη δυσκολία στην εξασφάλιση εργασίας.  

Η µετανάστευση εκτός από τους ίδιους τους µετανάστες και την οικογένεια τους, 

επηρεάζει και την κοινωνία προέλευσης. Εµφανίζονται αρνητικές δηµογραφικές συνέπειες στη 

χώρα αποστολής των µεταναστών, καθώς τα άτοµα που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία 

είναι αυτά που µεταναστεύουν. Η δηµογραφική διαταραχή οδηγεί στην υπογεννητικότητα, άρα 

και σε στασιµότητα και γήρανση του πληθυσµού. Επίσης το προνοιακό σύστηµα πλήττεται, 

καθώς η µείωση του παραγωγικού δυναµικού οδηγεί σε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 

οπότε δηµιουργείται έλλειµµα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Επιπλέον µε τη µετακίνηση του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού σε άλλες χώρες, µειώνονται οι κοινωνικές εντάσεις που 

αποσταθεροποιούν και απειλούν τη χώρα προέλευσης.  

Παράλληλα, παρατηρούνται και οικονοµικές συνέπειες στη χώρα αποστολής. Έτσι τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα που εξέρχονται από την οικονοµία υποδοχής, έχουν 

µακροπρόθεσµα οφέλη, καθώς ενισχύουν την οικονοµία της χώρας αποστολής, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση  του συναλλάγµατος και τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών. 

Συγκεκριµένα για την Ελλάδα ως χώρα αποστολής µεταναστών τα εµβάσµατα συνέβαλαν σε 

µία παροδική ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο δεν χρησιµοποιήθηκαν σε 

παραγωγικές επενδύσεις, στην αύξηση του γεωργικού κλήρου ή στον εκσυγχρονισµό της 

οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης, προκειµένου να ενισχύσουν την ελληνική οικονοµία 

και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά επενδύθηκαν στην αγορά ακινήτων και 

ενίσχυσαν την κατανάλωση διαρκών αγαθών. Επιπλέον η µετανάστευση ενός µέρους του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού, οδηγεί στη µείωση της ανεργίας και της 

υποαπασχόλησης. Ενώ ο επαναπατρισµός των ατόµων είναι πιθανόν να καλύψει τα κενά της 

εξειδικευµένης εργασίας που έχει ανάγκη η χώρα προέλευσης, καθώς είναι πιθανή η 

απόκτηση κάποιας ειδικότητας και γνώσης των νέων τεχνολογιών από τους µετανάστες. 

Όσον αφορά την χώρα υποδοχής παρατηρούνται και σε αυτήν κοινωνικό –οικονοµικές 

συνέπειες. Οι µετακινήσεις µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων προς τις ευρωπαϊκές χώρες 

έχουν δηµογραφικά αποτελέσµατα. Αρκετά είναι τα ευρήµατα που οδηγούν στην εκτίµηση, ότι 

η καθαρή µετανάστευση αποτελεί λύση στο δηµογραφικό πρόβληµα των ευρωπαϊκών χωρών. 

Συγκεκριµένα στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Κόντης18, το 1998 η αναλογία εργαζοµένων 

συνταξιούχων ήταν 2:1 και προβλεπόταν αύξηση, ενώ σήµερα για να ανταποκριθεί το 

σύστηµα πιθανόν να απαιτούνται 4 µε 5 εργαζόµενοι ανά συνταξιούχο. Μια από τις λύσεις του 

παραπάνω προβλήµατος, που αναφέρει, είναι η καθαρή µεταναστευτική ροή µε την οποία 

βελτιώνεται ο δείκτης κοινωνικών βαρών, καθώς αυξάνεται το ποσοστό του παραγωγικού και 

γόνιµου πληθυσµού. 

Έτσι αποδεικνύεται ότι για να διατηρηθεί αποδοτικό το σύστηµα των κοινωνικών 

ασφαλίσεων θα πρέπει να εισρεύσουν στις χώρες αυτές αρκετά εκατοµµύρια µετανάστες,  

που χωρίς αυτούς το πρόβληµα θα είχε ήδη οξυνθεί. Παράλληλα θα πρέπει οι µετανάστες να 
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νοµιµοποιούνται όπως και να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, καθώς αρκετοί είναι οι 

εργοδότες, οι οποίοι εκµεταλλεύονται τους µετανάστες και δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές 

εισφορές. Οι νόµιµοι µετανάστες (ασφαλισµένοι) ευεργετούν την κοινωνία υποδοχής, καθώς 

αντισταθµίζουν την προϊούσα γήρανση του ελληνικού πληθυσµού και βελτιώνουν το έλλειµµα 

των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων19. 

Αρκετοί είναι οι υποστηρικτές της άποψης ότι η µετανάστευση αποτελεί απειλή για την 

πολιτιστική ταυτότητα του έθνους µεταβάλλοντας την σύνθεση του πληθυσµού. Επιπλέον 

υποστηρίζουν ότι το φαινόµενο  προκαλεί φόβο για την απώλεια ελέγχου στα εθνικά σύνορα 

και τη διάβρωση της παραδοσιακής εθνικής κυριαρχίας. Τα παραπάνω επιχειρήµατα είναι 

αυτά που οδηγούν ή ενισχύουν την ξενοφοβία και το ρατσισµό, προκαλώντας κοινωνικές 

αναταράξεις στη χώρα υποδοχής. Η µεταβολή της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα 

υποδοχής, η αργή συνειδητοποίηση του φαινοµένου και η αντίληψη ότι η µετανάστευση θα 

είναι πρόσκαιρη και όχι µόνιµη, οδήγησε στη δηµιουργία µειονοτήτων των ξένων. Οι 

µειονότητες θεωρείται ότι απειλούν ακόµα περισσότερο την οµοιογένεια του έθνους και την 

κοινωνική του συνοχή20.  

Συχνά παρουσιάζεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα η άποψη ότι οι µετανάστες 

έχουν αυξήσει την εγκληµατικότητα και την παρανοµία σε µεγάλο βαθµό. Τα στατιστικά 

στοιχεία όµως αποδεικνύουν ότι υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών σε αρκετά αδικήµατα και 

παράνοµες πράξεις, αλλά δεν ευθύνονται αποκλειστικά για αυτό. Στην Ελλάδα συγκεκριµένα 

εµφανίζεται κυρίως εµπλοκή αλλοδαπών στη διακίνηση ναρκωτικών, σε κλοπές, σε ληστείες 

και σε πλαστογραφήσεις. Επιπλέον είναι συγκεκριµένη εθνικότητα(αλβανική) που εµφανίζεται 

σε µεγάλο ποσοστό να συµµετέχει σε παραβατικές πράξεις. Το παραπάνω πρέπει να 

συσχετιστεί µε το γεγονός ότι το µεγάλο κύµα µεταναστών προέρχεται από την Αλβανία, στη 

µεγάλη πλειοψηφία παράνοµοι, µεταξύ των οποίων και δραπέτες φυλακών λόγω των 

γεγονότων στη γειτονική χώρα. Τα παραπάνω φανερώνουν µια συµµετοχή τους σε τέτοιες 

συµπεριφορές, όπως εµφανίζονται σε κάθε κοινωνία. ∆εν πρέπει όµως τα φαινόµενα αυτά να 

γενικεύονται και να χαρακτηρίζονται ως «εγκληµατίες» όλοι οι αλλοδαποί.21

Σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες αξιοσηµείωτο είναι ότι η χώρα «εφοδιάζεται» µε 

ανειδίκευτο ή ειδικευµένο  εργατικό δυναµικό για την εκπαίδευση του οποίου δεν έχει ξοδέψει 

πόρους. Επίσης η είσοδος χαµηλόµισθου εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας της 

χώρας υποδοχής, το οποίο σε ένα βαθµό απασχολείται στις λεγόµενες «οριακές» επιχειρήσεις 

είναι θετικό, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές επιβιώνουν. Η ενδυνάµωση των µικρών 

επιχειρήσεων οφείλεται στην µείωση του κόστους παραγωγής, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται µείωση των τιµών των παραγόµενων προϊόντων και να διατηρείται η 

                                                                                                                                                                                        
18 Αντώνιος Κόντης,(1998), Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία, Μετανάστες- 
Ρατσισµός –Ξενοφοβία .Ελληνικές εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας, σελ.129-136 
19 Αντώνιος Κόντης,(1998), Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία, Μετανάστες- 
Ρατσισµός –Ξενοφοβία .Ελληνικές εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας, σελ.129-136 
20ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ(1993), Από τους Γκασταρµπάϊτερ στο πνεύµα του Σένγκεν. Προβλήµατα της σύγχρονης 
µετανάστευσης στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. Gutenberg,σελ.64 
21 Ανδριανόπουλος Π.,(1998), Ανακύπτοντα κοινωνικά προβλήµατα, Βγενόπουλος Κ.Γ. (επιµ.),Συνεδριακές 
εκδηλώσεις ΕΚΕΜ, Πρόσφυγες και µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 83-91 
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ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η επιβίωση αυτών των παραγωγικών 

µονάδων, µε τον παραπάνω τρόπο, έχει διπλά αποτελέσµατα, από την µια δηµιουργούνται 

νέες θέσεις εργασίας και από την άλλη οδηγεί στο µη εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και την 

στασιµότητα της τεχνολογικής πρόοδο. 

Αρκετά συχνά εκφράζεται η αντίληψη ότι οι µετανάστες ευθύνονται για την αύξηση της 

ανεργίας, καθώς λόγω των χαµηλών µισθών αναλαµβάνουν θέσεις εργασίας, οι οποίες 

µπορούν να καλυφθούν από τους γηγενείς. Η παραπάνω αντίληψη καταρρίπτεται από 

έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι αλλοδαποί καλύπτουν κυρίως κενά της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αυτό γίνεται εµφανές από το γεγονός ότι οι µετανάστες απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας τις οποίες απορρίπτουν οι ηµεδαποί λόγω των κακών συνθηκών εργασίας, των 

χαµηλών µισθών, του χαµηλού γοήτρου, είναι χειρωνακτικές κ.α. Με την κάλυψη των κενών 

της παραγωγικής διαδικασίας επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής, αύξηση των 

επενδυτικών ευκαιριών, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίαςֹ όλα αυτά συντελούν τελικά στη 

µείωση της ανεργίας.22

Η απασχόληση όµως των µεταναστών στον τοµέα της ανειδίκευτης εργασίας οδηγεί στη 

δηµιουργία σχέσης υποκατάστασης µε το ντόπιο ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό και προκαλεί 

µείωση των µισθών του κλάδου αυτού.23

Σηµαντικό επίσης είναι ότι το χαµηλό κόστος παραγωγής οδηγεί σε συγκράτηση ή 

ακόµα και µείωση των τιµών των προϊόντων, µε αποτέλεσµα την συγκράτηση των 

πληθωριστικών τάσεων. Επιπλέον το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξάνεται από την 

απασχόληση των µεταναστών σε περιοχές και κλάδους που είναι σε κρίση, έτσι οδηγεί στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Η απασχόληση των γυναικών µεταναστριών ως οικιακοί βοηθοί, οι οποίες 

αναλαµβάνουν την φύλαξη αδύναµων µελών της οικογένειας, αποφορτίζουν τις ευθύνες των 

ντόπιων γυναικών. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η είσοδος των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στα έσοδα του  νοικοκυριού. 

Εκτός από εργατικό δυναµικό οι µετανάστες είναι και καταναλωτές. Παρόλο που ένα 

µέρος του εισοδήµατος τους καταλήγει µέσω εµβασµάτων σε ξένες οικονοµίες, ένα µέρος 

χρησιµοποιείται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αποτελούν λοιπόν µέρος της ενεργής 

ζήτησης προϊόντων, εφόσον ένα µέρος του εισοδήµατος παραµένει στη χώρα υποδοχής για 

την κάλυψη των εξόδων στέγασης, διατροφής, ένδυσης. Οι µετανάστες συχνά χρησιµοποιούν, 

κατοικίες οι οποίες έχουν «απαξιωθεί» από τους γηγενείς και µεταχειρισµένα καταναλωτικά 

αγαθά, δίνοντας νέα αξία σε κάτι που ήδη έχει κάνει το κύκλο του στην οικονοµία της χώρας 

υποδοχής. 

Ένα ακόµα ερώτηµα που τίθεται κατά καιρούς, είναι αν οι µετανάστες ωφελούν το 

κράτος πρόνοιας ή το επιβαρύνουν, χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες και τα δηµόσια αγαθά, 

                                                           
22 Αντώνιος Κόντης,(1998),Ηµεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας, Ίδρυµα 
Σάκη Καράγιωργα ,Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, σελ.509-530 
23 Αντώνιος Κόντης,(1998),Ηµεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας, Ίδρυµα 
Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, σελ.509-530 
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χωρίς να συµβάλλουν σε αυτά. Γεγονός είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των µεταναστών, λόγω 

του τύπου της εργασίας του, δεν καταβάλλει ασφάλιση. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που 

ενώ καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, δεν δικαιούται οποιαδήποτε ασφαλιστική 

αντιπαροχή. Επιπλέον λόγω της παράνοµης εργασίας, δεν δικαιούται επιδόµατα ανεργίας, 

δεν προστατεύεται από εργατικούς νόµους και δεν µπορεί να καταγγείλει εργοδότες24.  

Η συµβολή των µεταναστών στη χρηµατοδότηση της παραγωγής δηµοσίων αγαθών δεν 

είναι εύκολο να υπολογιστεί, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την φορολόγηση ή µη 

των µεταναστών. Τα πρώτα χρόνια του µεταναστευτικού φαινοµένου στη χώρα µας 

κατέφθαναν κυρίως παράνοµοι µετανάστες. Εφόσον ήταν παράνοµοι δεν κατέβαλαν φόρους, 

παρά µόνο  έµµεσα από τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά όπως προαναφέρθηκε δεν είχαν 

απολαβές. Σήµερα υπάρχουν αρκετοί µετανάστες νόµιµοι που είναι πιθανόν να 

φορολογούνται, όµως λόγω των χαµηλών εισοδηµάτων τους οποιαδήποτε φορολογία, λογικά, 

θα είναι χαµηλή. Το παραπάνω δεν έχει εξακριβωθεί καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριµένες 

στατιστικές µελέτες οι οποίες να απαντούν στο κατά πόσο συµβάλλουν µέσω της φορολογίας 

οι µετανάστες. 

Μεγάλος αριθµός µεταναστών εργάζονται παράνοµα, µε αποτέλεσµα αρκετά συχνά  να 

γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης από εργοδότες. Συνήγορος των εργοδοτών είναι το 

κράτος το οποίο συντηρεί τη µαύρη εργασία χωρίς να ελέγχει τους εργοδότες που 

απασχολούν παράνοµα µετανάστες. Η εκµετάλλευση των µεταναστών στην παραοικονοµία 

και η µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες τους, έχουν οδηγήσει στην 

απώλεια ποσών από τα ασφαλιστικά ταµεία. Η συνεχής ανάπτυξη της παραοικονοµίας οδηγεί 

επίσης στην µείωση των εσόδων του κράτους, καθώς ευνοείται η εισφοροδιαφυγή.  

Τέλος θα έπρεπε να αναφερθεί ότι οι παράνοµες δραστηριότητες προϋπήρχαν από την 

είσοδο των µεταναστών. Όµως «η συµβολή στην παραοικονοµία πραγµατοποιείται εξαιτίας 

της ″παράνοµης ιδιότητας″ του µετανάστη και όχι επειδή αυτός γεννήθηκε και µεγάλωσε σε 

άλλη χώρα»25. 

 
1.4 Η ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ. 

Μέχρι το 1970 η Ελλάδα αποτελούσε κατά κύριο λόγο χώρα αποστολής µεταναστών. Οι 

προορισµοί των ατόµων, που έφευγαν από την Ελλάδα, ποίκιλαν ανάλογα µε τις χρονικές  

περιόδους και τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούσαν, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

υπερτοπικό επίπεδο. Κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα διακρίνονται δύο 

σηµαντικά µεταναστευτικά ρεύµατα που κινούνται προς συγκεκριµένες χώρες. Το πρώτο 

ελληνικό µεταναστευτικό ρεύµα εµφανίζεται στις αρχές του αιώνα και έχει ως προορισµό 

κυρίως τις υπερπόντιες χώρες, όπως είναι η Αµερική και η Αυστραλία. Το δεύτερο 

                                                           
24 Χλέτσος Μ, (2002), Η πολιτική οικονοµία της µετανάστευσης, Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ. (επιµ), Μετανάστες 
και Μετανάστευση. Οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, σελ.17-38. 
25 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ Λ., ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α.,(2001), Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη. ∆ιαδροµές ευηµερίας 
και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής,σελ.261 
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µεταναστευτικό ρεύµα λαµβάνει χώρα µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και κατευθύνεται κυρίως 

προς τις ευρωπαϊκές χώρες26.  

Από το 1970 και έπειτα η µετανάστευση των Ελλήνων παρουσιάζει σταδιακή  µείωση, 

ορισµένοι από αυτούς επιστρέφουν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα αρχίζει να µετατρέπεται από 

χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Μετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο 

παρατηρούνται αλλαγές στις κατευθύνσεις των µεταναστευτικών ρευµάτων και η Ελλάδα, 

όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, µετατρέπεται από χώρα αποστολής σε χώρα 

υποδοχής µεταναστών. Από τη δεκαετία του 1970 και µετά η Ελλάδα αρχίζει να δέχεται 

µεγάλο αριθµό µεταναστών, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, ενώ µειώνεται ο αριθµός των 

Ελλήνων που µεταναστεύουν στο εξωτερικό. Έτσι η χώρα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες 

απαιτήσεις, καθώς πλέον αναδεικνύεται µέσω ορισµένων παραγόντων σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών. 

Η Ελλάδα αρχίζει να µετατρέπεται σε χώρα υποδοχής µεταναστών από το 1970 και 

έπειτα. Η διαδικασία µετατροπής της χώρας περιλαµβάνει δύο µεγάλες περιόδους, οι οποίες 

µπορούν να διακριθούν ανάµεσα στα έτη 1970 και 1990 και στο διάστηµα 1990 και σήµερα. 

Κατά την πρώτη περίοδο (1970-1990) συνεχίζεται η προσέλευση µεταναστών από την Αφρική 

και την Ασία, ενώ παράλληλα µειώνεται και τελικά σταµατά, η µετανάστευση Ελλήνων προς το 

εξωτερικό και παρατηρείται επιστροφή Ελλήνων που είχαν µεταναστεύσει παλαιότερα σε 

χώρες του εξωτερικού. Έτσι η Ελλάδα παύει πλέον να αποτελεί χώρα αποστολής µεταναστών 

και αρχίζει να γίνεται αντιληπτή ως χώρα υποδοχής. Ο νέος ρόλος της χώρας γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτός τη δεκαετία του 1990, όποτε και εντοπίζεται µαζική µετανάστευση προς την 

Ελλάδα. Από το 1990 και έπειτα εισέρχονται στην Ελλάδα αλλοδαποί κυρίως από χώρες 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συνεχίζεται και η παλιννόστηση. 

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής µεταναστών βασίζεται στην ύπαρξη 

παραγόντων, οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους συντελέστηκε η 

αλλαγή του ρόλου της χώρας. Οι παράγοντες  αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε 

αυτούς που παρουσιάζουν τους λόγους εκείνους και τα στοιχεία της συγκεκριµένης χώρας 

που την κατέστησαν ως επιθυµητό τόπο µετανάστευσης και σε αυτούς που παρουσιάζουν τα 

στοιχεία εκείνα που ώθησαν τα άτοµα να µεταναστεύσουν. 

Συγκεκριµένα για την Ελλάδα οι παράγοντες, που ενίσχυσαν τη µετανάστευση προς τη 

χώρα, σχετίζονται µε τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη και στις χώρες αποστολής 

µεταναστών. Αλλαγές πολιτικές ιδιαίτερα έντονες, όπως η κατάρρευση  της Σοβιετικής 

Ένωσης, η επανένωση της Γερµανίας και η δηµιουργία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου 

περιβάλλοντος στα Βαλκάνια, επηρέασαν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και ώθησαν τα άτοµα να 

µεταναστεύσουν και στην Ελλάδα. Η αλλαγή επίσης της µεταναστευτικής πολιτικής των 

χωρών της δυτικής Ευρώπης ενίσχυσε τη µετατροπή της Ελλάδας, ως µέρος του ευρωπαϊκού 

νότου, σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Τα περιοριστικά µέτρα που έλαβαν χώρες της 

                                                           
26 Μαράτου Αλιπράντη Λ.,( 1991 ), Ξένο εργατικό δυναµικό : τάσεις και το πρόβληµα της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης,Κατσούλης Ηλίας (επιµ.), ∆ιαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισµού στην Ελλάδα. Κύρια θέµατα και 
προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής,, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ.ΕΚΚΕ, σελ. 275-306 
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Ευρώπης απέναντι στη µετανάστευση µείωσαν τον αριθµό των εισερχοµένων στις χώρες 

αυτές και έδειξαν ως πιθανούς τόπους προορισµού τις χώρες της νότιας Ευρώπης και 

συγκεκριµένα και την Ελλάδα, η οποία ακολουθούσε σχετικά ελαστική µεταναστευτική 

πολιτική. 

Έτσι τα άτοµα που αναζητούσαν τόπο διαµονής και εργασίας έξω από τη χώρα τους 

άρχισαν να στρέφονται και προς την Ελλάδα. Σηµαντικός παράγοντας που ενίσχυσε την 

εικόνα της Ελλάδας ως επιθυµητό τόπο προορισµού αποτέλεσε η οικονοµική πρόοδος αυτής. 

Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας ενίσχυσε την προσέλευση µεταναστών, καθώς 

αναπτύχθηκε ο τριτογενής τοµέας που απαιτούσε εργατικά χέρια, ενώ παράλληλα συνέβαλε 

στη µείωση των µεταναστευτικών εκροών. Επιπλέον η δηµιουργία και λειτουργία ατοµικών 

επιχειρήσεων και η δραστηριότητα ενός µεγάλου αριθµού αυτοαπασχολούµενων ενίσχυσαν 

ακόµα περισσότερο τη ζήτηση για ανειδίκευτο και χαµηλά αµειβόµενο εργατικό δυναµικό, που 

να καλύπτει θέσεις εργασίας ανεπιθύµητες από τους γηγενείς εργαζόµενους. Η ζήτηση 

ευέλικτου εργατικού δυναµικού αυξήθηκε επίσης και εξαιτίας της εποχικότητας ορισµένων 

κλάδων απασχόλησης, όπως για παράδειγµα η γεωργία και ο τουρισµός, όπως και λόγω της 

συρρίκνωσης του πληθυσµού στην ύπαιθρο µε τη συσσώρευση του στα αστικά κέντρα27. 

Οι παραπάνω συνθήκες έκαναν την Ελλάδα επιθυµητό τόπο προορισµού των  

µεταναστών, στην αύξηση όµως του αριθµού που εισήλθε στη χώρα, συνέβαλε σηµαντικά η 

γεωγραφική θέση της χώρας και η µορφολογία του εδάφους της. Η γεωγραφική της θέση 

διευκολύνει την εισροή µεταναστών από χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, 

που γνώρισαν κοινωνικοπολιτικές αναταραχές, αλλά και από χώρες της Αφρικής και της 

ανατολικής Μεσογείου. ∆ιευκολύνει επίσης την εισροή µεταναστών που, είτε επιθυµούν να 

εισέλθουν στην Ελλάδα προκειµένου να µεταβούν σε µία άλλη χώρα, είτε επιθυµούν να 

παραµείνουν στη χώρα. Επιπλέον η µορφολογία του εδάφους της και η έκταση των χερσαίων 

συνόρων διευκολύνει την παράνοµη είσοδο µεταναστών. 

Η Ελλάδα βάση των παραπάνω παραγόντων και συνθηκών, που σχετίζονται τόσο µε 

την ίδια τη χώρα όσο και µε τις αλλαγές που έγιναν έξω από αυτήν, κατέστη επιθυµητός 

προορισµός των µεταναστών. Ιδιαίτερα στην εισροή µεταναστών συµβάλουν οι ευνοϊκές  

συνθήκες στην ίδια τη χώρα, συνθήκες που µπορούν εύκολα να διαδοθούν µέσω της 

τεχνολογίας και να προσελκύσουν και άλλα άτοµα να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα28.  

Εκτός από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι γενικότερες ανακατατάξεις συνέβαλαν 

στο να µετατραπεί η Ελλάδα από χώρα αποστολής, σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Η 

διαδικασία µετατροπής της Ελλάδας ξεκινάει από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, παρά το 

γεγονός ότι οι µετανάστες έρχονταν στην Ελλάδα και πριν από τη συγκεκριµένη δεκαετία, 

                                                           
27Καβουνίδη Τ., ( 2001 ),Οι µετανάστες του πρώτου ελληνικού προγράµµατος νοµιµοποίησης,Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ. (επιµ.), Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση, σελ. 91-111 
28Αµίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ.,( 2001 ), Οι πολιτικές ρύθµισης της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ(επιµ.),Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, , Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση,σελ. 23-61 
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όπως για παράδειγµα το 1960 από την Αίγυπτο και τη Νότια Ασία και το 1970 από την 

Πολωνία29.  

Με την αλλαγή των συνθηκών και τη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής 

µεγάλος αριθµός µεταναστών άρχισε να εισρέει στη χώρα είτε κατά τρόπο νόµιµο είτε κατά 

τρόπο παράνοµο. Από τη δεκαετία του 1970 µέχρι σήµερα ο αριθµός των αλλοδαπών που 

διαµένουν στη χώρα έχει αυξηθεί, παρουσιάζονται όµως δυσκολίες στον ακριβή καθορισµό 

του αριθµού αυτού, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που παραµένουν στη χώρα κάτω από 

παράνοµο ή ηµι-νόµιµο καθεστώς. 

Ο αριθµός εκείνος που µπορεί να καθοριστεί µε σχετική ακρίβεια είναι των νόµιµων 

µεταναστών. Αυτοί σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του 2001 ανέρχονται συνολικά 

στα 762.191 άτοµα, από τα οποία οι 415.552 είναι άνδρες και οι 346.639 είναι γυναίκες. 

Βασική χώρα προέλευσης των µεταναστών αποτελεί η Αλβανία µε ποσοστό 57,47%, 

ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. ∆εύτερη χώρα προέλευσης 

αποτελεί η Βουλγαρία µε ποσοστό 4,60%, ενώ τρίτη είναι η Γεωργία µε ποσοστό 3,00%. 

Χώρες µε µικρότερα ποσοστά είναι στη συνέχεια η Ρουµανία (2,88%), οι Η.Π.Α. (2,37%), η 

Ρωσία (2,30), η Κύπρος (2,28%), η Ουκρανία (1,78%), το Ηνωµένο Βασίλειο (1,73%), η 

Πολωνία (1,68%), η Γερµανία (1,54%) και το Πακιστάν (1,46%), ενώ µετανάστες έρχονται και 

από άλλες χώρες µε πολύ µικρότερα όµως ποσοστά. 

Οι λόγοι που ώθησαν τα άτοµα να φύγουν από τη χώρα τους και να έρθουν στην 

Ελλάδα ήταν προκειµένου να βρουν εργασία ή να επιτύχουν την επανένωση της οικογένειας 

τους ή να επαναπατριστούν ή να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν άσυλο ή τέλος, επειδή 

θεωρούνται πρόσφυγες. Κύριος λόγος εγκατάστασης αναφέρεται η εργασία (54,21%), ενώ 

στη συνέχεια είναι η επανένωση της οικογένειας (13,11%), ο επαναπατρισµός (6,78%), οι 

σπουδές (2,72%), η αναζήτηση ασύλου (1,30%) και τέλος η είσοδος ως πρόσφυγας (0,31%). 

Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των αλλοδαπών που βρίσκονται νόµιµα στην 

Ελλάδα, το 26,28% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 21,90% είναι απόφοιτοι δηµοτικού 

και το 16,81% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυµνασίου, ενώ µικρότερα είναι ποσοστά για άλλα 

επίπεδα εκπαίδευσης. 

Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών από τα άτοµα που δήλωσαν 

ως κύριο λόγο εισόδου στη χώρα, την εξεύρεση εργασίας το 55,91% είναι έγγαµοι, το 35,05% 

είναι άγαµοι, το 3,90% είναι διαζευγµένοι, το 3,52% είναι χήροι και το 1,60% βρίσκονται σε 

διάσταση. 

Όσον αφορά τους κλάδους απασχόλησης οι κυριότεροι είναι οι κατασκευές (24,51%), 

αδιευκρίνιστες υπηρεσίες (20,54%) και η γεωργία- κτηνοτροφία (17,53%). Σηµαντική είναι η 

συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση, γεγονός που φανερώνει τη θηλυκοποίηση της 

µετανάστευσης. Οι γυναίκες συµµετέχουν πλέον ενεργά στην αγορά εργασίας και έρχονται ως 

                                                           
29Αµίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ.,( 2001 ), Οι πολιτικές ρύθµισης της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ(επιµ.),Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, , Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση,σελ.23-61 
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οικονοµικοί µετανάστες και όχι ως εξαρτώµενα απλώς άτοµα που συνοδεύουν άνδρες 

µετανάστες. 

Σχετικά µε τη γεωγραφική κατανοµή και σύµφωνα µε τα άτοµα που δήλωσαν ότι ήρθαν 

στην Ελλάδα προκειµένου να εργαστούν το 1,71% βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία, το 

12,03% στην Κεντρική Μακεδονία, το 1,04% στη ∆υτική Μακεδονία, το 4,39% στη Θεσσαλία, 

το 2,28% στο Ιόνια Νησιά, το 5,13% στη ∆υτική Ελλάδα, το 6,26% στη Στερεά Ελλάδα, το 

6,98% στην Πελοπόννησο, το 47,52% στην Αττική, το 1,16% στο Βόρειο Αιγαίο, το 3,39% στο 

Νότιο Αιγαίο και το 6,14% στην Κρήτη. 

Ειδικότερα όσον αφορά την Κρήτη σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 διαµένουν σε 

αυτήν 40.424 αλλοδαποί, από τους οποίους οι 22.095 είναι άνδρες και οι 18.329 είναι 

γυναίκες, προερχόµενοι κυρίως από την Αλβανία (43,10%). 

Η Αλβανία είναι πρώτη ως χώρα προέλευσης των µεταναστών και στη συνέχεια 

έρχονται η Βουλγαρία (12,85%), η Ρουµανία (5,23%), η Γεωργία (4,55%), η Γερµανία (3,78%), 

το Ηνωµένο Βασίλειο (3,26%) και οι Η.Π.Α (3,22%). Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά και στην 

Κρήτη παρουσιάζεται αυξηµένος ο αριθµός αλλοδαπών από την περιοχή των Βαλκανίων σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Συγκεκριµένα στο Νοµό Ηρακλείου ο µεγαλύτερος αριθµός 

των µεταναστών προέρχεται από την Αλβανία, µε ποσοστό 50,18%. Από τα άτοµα αυτά το 

79,04% είναι άνδρες και το 20,95% είναι γυναίκες. Ως δεύτερη χώρα προέλευσης εµφανίζεται 

η Βουλγαρία µε ποσοστό 13,54% από το οποίο το 55,74% είναι άνδρες και το 44,25% είναι 

γυναίκες. Τρίτη είναι η Ρουµανία µε ποσοστό 7,58%, το 64,53% αποτελούν οι άνδρες και το 

35,46% αποτελούν οι γυναίκες. 

Ως κύριος λόγος εγκατάστασης των µεταναστών στην Κρήτη αναφέρεται η εργασία 

(62,77%), ενώ στη συνέχεια είναι η επανένωση της οικογένειας (11,26%), ο επαναπατρισµός 

(3,76%), οι σπουδές (1,88%), η αναζήτηση ασύλου (0,54%), η ιδιότητα του πρόσφυγα 

(0,11%) και άλλοι λόγοι (19,64%). 

Στο Νοµό Ηρακλείου το 56,36% των µεταναστών κατοικεί µε την οικογένεια του και το 

43,63% χωρίς αυτήν. Στις αστικές περιοχές όπου κατοικεί το 56,92% των µεταναστών, το 

58,58% είναι µε την οικογένεια του και το 41,41% χωρίς αυτήν. Στις αγροτικές περιοχές 

κατοικεί το 43,07%, από το οποίο το 53,44% κατοικεί µε την οικογένεια του και το 46,55% 

χωρίς αυτήν.  

Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των µεταναστών που κατοικούν στην Κρήτη το 

28,11% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 22,97% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 17,45% 

είναι απόφοιτοι γυµνασίου, το 8,33% δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, το 6,95% φοιτούν 

στο δηµοτικό, το 5,90% είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, ενώ µικρότερα ποσοστά 

υπάρχουν σε αυτούς, που είναι πτυχιούχοι µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι 

πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, εγκατέλειψαν το δηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, είναι 

πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ, είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Σ., είναι κάτοχοι µάστερ και είναι κάτοχοι διδακτορικού. 
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Η οικογενειακή κατάσταση των νοµίµων αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα, όπως 

παρουσιάζεται από την απογραφή του 2001 αποτελείται από 53,86% έγγαµων, 18,15% 

άγαµων, 3,92% διαζευγµένων, 2,61% χήρων και 1,37% ατόµων σε διάσταση. 

Όσον αφορά την οικονοµική απασχόληση των νοµίµων αλλοδαπών το 28,83% 

απασχολείται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, το 24,86% στις κατασκευές, το 17,13% στο 

εµπόριο, το 15,41% σε διάφορες υπηρεσίες, το 4,67% στις βιοµηχανίες, το 2,65% στις 

µεταφορές, στην αποθήκευση και στις επικοινωνίες, το 0,14% στην παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος και φυσικού αερίου, το 0,13% σε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και 

το 0,08% στα ορυχεία και τα λατοµεία. 

Τα συγκεκριµένα στοιχεία σαφώς θα έχουν υποστεί ορισµένες διαφοροποιήσεις, 

φανερώνουν όµως τη θέση των µεταναστών στην κοινωνία, που χρήζει οργανωµένης 

µεταναστευτικής πολιτικής. 

Μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας 

Μετατρεπόµενη σε χώρα υποδοχής η Ελλάδα, αναγκάστηκε να ασχοληθεί µε το θέµα 

της παρουσίας µεταναστών στην επικράτεια της και να δηµιουργήσει το απαραίτητο νοµικό 

καθεστώς. Ωστόσο το νοµικό καθεστώς το οποίο προσπάθησε να διαµορφώσει αρχικά ήταν 

επηρεασµένο από τις µεταναστευτικές πολιτικές άλλων χωρών, ενώ και το τωρινό ακολουθεί 

τις διεθνείς ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελλάδα αποτελεί πλέον µέλος 

αυτής. 

Αρχική προσπάθεια ενασχόλησης του ελληνικού κράτους µε το θέµα της µετανάστευσης 

αποτέλεσε ο νόµος 4310 του 1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, 

αστυνοµικού ελέγχου διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων». Ο συγκεκριµένος νόµος 

ήταν ένα αρχικό βήµα από την πλευρά του ελληνικού κράτους και χαρακτηριζόταν από µία 

εθνοκεντρική προσέγγιση του θέµατος, καθώς οι µετανάστες αντιµετωπίζονταν ως κάτι ξένο 

προς την ελληνική κοινωνία. Σύµφωνα µε το νόµο του 1929 γινόταν διαχωρισµός ατόµων που 

είχαν ελληνική καταγωγή και ατόµων που δεν είχαν ελληνική καταγωγή, ενώ άδεια εισόδου 

δινόταν από τις αρχές αναλόγως των συνθηκών και δεν επιτρεπόταν στα άτοµα που 

θεωρούνταν επικίνδυνα για την υγεία των κατοίκων και την εθνική ασφάλεια. Η αρχική αυτή 

ενέργεια του κράτους για τη µετανάστευση έδινε έµφαση στην εθνική ταυτότητα και στη 

διαφύλαξη του κράτους-έθνους, ενώ η ισχύς του νόµου (4310/1929) διήρκησε 70 χρόνια, 

οπότε και αντικαταστάθηκε από νέο νόµο. 

Ο νέος νόµος εφαρµόστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, περίοδο που η χώρα 

άρχιζε να δέχεται εµφανώς µεγαλύτερο αριθµό αλλοδαπών από ότι στο παρελθόν. Ο νόµος 

1975 «περί εισόδου-εξόδου, παραµονής, εργασίας, απέλασης αλλοδαπών, διαδικασίας 

αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων», ψηφίστηκε το 1991 και είχε ως βασική επιδίωξη του 

την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και την προσαρµογή της εθνικής πολιτικής 

µε τη µεταναστευτική πολιτική των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. 

Ακολουθώντας τη µεταναστευτική πολιτική των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και 

προσπαθώντας να µειώσει τον αριθµό των παράνοµα εισερχοµένων µεταναστών ο 
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συγκεκριµένος νόµος χαρακτηρίστηκε ως απαγορευτικός απέναντι στους µετανάστες. Αν και 

για πρώτη φορά µέσω αυτού αναγνωρίστηκε επισήµως η δυνατότητα σε µετανάστες και 

πρόσφυγες που δεν είχαν ελληνική καταγωγή, να εργαστούν προσωρινά στην χώρα, η 

αποκλειστική αρµοδιότητα για την είσοδο και παραµονή των αλλοδαπών δόθηκε στο 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ παράλληλα λήφθηκαν ιδιαίτερα αυστηρά και περιοριστικά 

µέτρα. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νόµο τα αστυνοµικά όργανα αποκτούσαν το δικαίωµα να 

ελέγχουν τους µετανάστες που εισέρχονταν ή εξέρχονταν από τη χώρα και να απελαύνουν 

άµεσα όσους αλλοδαπούς δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα. Παράλληλα δηµιουργήθηκαν 

ειδικές οµάδες περιπολίας προκειµένου, να ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα της χώρας και να 

αποτρέπουν την παράνοµη είσοδο µεταναστών, ενώ όποιο άτοµο εισερχόταν παράνοµα στην 

Ελλάδα τιµωρούνταν µε ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνια. Επιπλέον ο Υπουργός 

∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος είχε και την αποκλειστική αρµοδιότητα, µπορούσε να περιορίσει 

την ελεύθερη µετακίνηση των αλλοδαπών εάν θεωρούσε ότι ήταν επικίνδυνοι για την εθνική 

δηµόσια ασφάλεια30. 

Αυστηρά µέτρα λήφθηκαν όµως και σχετικά µε τη χορήγηση άδειας παραµονής και 

εργασίας. Η αρχική περίοδος παραµονής διαρκούσε τρεις µήνες και µπορούσε να ανανεωθεί 

για άλλους τρεις µήνες από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Η άδεια εργασίας, για την οποία 

απαραίτητο ήταν να υπάρχει άδεια παραµονής και ο αλλοδαπός να έχει προσκληθεί από 

Έλληνα εργοδότη, διαρκούσε για ένα χρόνο, είχε ετήσια ανανέωση και µέγιστο διάστηµα 

ανανέωσης αυτό των πέντε ετών. Οι αλλοδαποί είχαν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια 

παραµονής για δυο χρόνια µόνο έπειτα από πενταετή νόµιµη παραµονή στη χώρα, ενώ µόνο 

έπειτα από δεκαπέντε χρόνια παραµονής επιτρεπόταν στους µη κοινοτικούς αλλοδαπούς να 

υποβάλουν αίτηση για µόνιµη παραµονή. Επιπλέον δυνατότητα επανασύνδεσης του 

µετανάστη µε την οικογένεια του υπήρχε µόνο εφόσον αποδεικνυόταν η κοινή τους συµβίωση 

πριν την άφιξη του στην Ελλάδα31. 

Ο νόµος 1975 περιελάµβανε περιοριστικά µέτρα για τους µετανάστες που έρχονταν 

στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όµως αυστηρός ήταν απέναντι στους παράνοµους µετανάστες. 

Χρηµατικές ποινές και ποινή φυλάκισης επιβάλλονταν στους παράνοµα εργαζόµενους 

αλλοδαπούς και τους εργοδότες τους, ενώ παράλληλα οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υποχρεώνονταν να µην εξετάζουν 

αιτήµατα αλλοδαπών που διέµεναν παράνοµα στην χώρα. Παρόλα αυτά το 1993 

θεσµοθετήθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των παράνοµων αλλοδαπών, η θεσµοθέτηση 

όµως αυτή δεν έδωσε τη δυνατότητα στους µετανάστες να εισπράττουν ασφαλιστικές παροχές 

                                                           
30Αµίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ.,( 2001 ), Οι πολιτικές ρύθµισης της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ(επιµ.),Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, , Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση,σελ.23-61 
31 Αµίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ.,( 2001 ), Οι πολιτικές ρύθµισης της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ(επιµ.),Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση,σελ.23-61 
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και να καλύπτουν τον κίνδυνο των ασθενειών32.Το ελληνικό κράτος µέσω του Ν.1975/1991 

άσκησε περιοριστική πολιτική απέναντι στους µετανάστες, ενώ παράλληλα δεν ασχολήθηκε 

µε την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.  

Οι ενέργειες από την πλευρά του κράτους συνεχίστηκαν µε τη συγκρότηση, µέσα στα 

πλαίσια του Ν. 2232/1994, µιας ειδικής επιτροπής προκειµένου να διερευνήσει τις 

προϋποθέσεις για τη νοµιµοποίηση των παράνοµων αλλοδαπών. Αποτέλεσµα της 

διερεύνησης αυτής ήταν η υιοθέτηση από το κράτος το 1997 δυο προεδρικών διαταγµάτων, 

των 358 και 359, τα οποία τέθηκαν σε εφαρµογή το 1998, οπότε και ξεκίνησε το πρώτο 

ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης αλλοδαπών. 

Σύµφωνα µε το Π.∆ 358 οριζόταν ως σκοπός «η καταγραφή των αλλοδαπών που 

διέµεναν παράνοµα στη χώρα και είτε απασχολούνταν είτε αναζητούσαν απασχόληση, καθώς 

και η έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγούσε στη νοµιµοποίηση τους υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις». Το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα αποτέλεσε την πρώτη φάση της 

νοµιµοποίησης και περιελάµβανε την απόκτηση από τους αλλοδαπούς της προσωρινής 

κάρτας παραµονής ή λευκής κάρτας. Προκειµένου οι αλλοδαποί να αποκτήσουν τη λευκή 

κάρτα διάρκειας έξη µηνών ήταν υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν στα τοπικά γραφεία του 

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού  πληροφορίες σχετικές µε τη διεύθυνση, την 

εκπαίδευση, την προηγούµενη απασχόληση, τη διάρκεια παραµονής στη χώρα, την 

εθνικότητα, τη χώρα καταγωγής και την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Λήψη µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος άδειας παραµονής γινόταν κατά τη δεύτερη 

φάση, σύµφωνα µε το Π.∆ 359, στην οποία οι αλλοδαποί αποκτούσαν την κάρτα παραµονής 

περιορισµένης χρονικής διάρκειας ή πράσινη κάρτα. Σκοπός του Π.∆ 359 ήταν η 

αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης προβλέποντας τη διαδικασία, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πράσινης κάρτας. Η Πράσινη κάρτα είχε διάρκεια ένα έως 

τρία έτη (µικρή παραµονή) ή πέντε έτη (µεγάλη παραµονή) και µπορούσε να ανανεωθεί για 

δυο χρόνια κάθε φορά. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση απόκτησης της συγκεκριµένης κάρτας 

ήταν ο αλλοδαπός να κατέχει την λευκή κάρτα παραµονής.  

Τα προεδρικά αυτά διατάγµατα τυπικά καταργούσαν τη διάκριση µεταξύ νόµιµων και 

παράνοµων αλλοδαπών εργαζόµενων και καθιέρωναν την τυπική εξίσωση των µεταναστών 

µε τους Έλληνες εργαζόµενους, δεν απέτρεψαν όµως την πραγµατοποίηση µαζικών 

απελάσεων αλλοδαπών που δεν είχαν υποβάλει ή δεν είχαν προλάβει να υποβάλλουν αίτηση 

για άδεια παραµονής. Παρόλα αυτά  αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια νοµιµοποίησης 

αλλοδαπών και φάνηκε ότι το ελληνικό κράτος άρχιζε να κατανοεί ότι η µετανάστευση είναι 

ένα θέµα µε το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο. 

Σαφώς το ελληνικό κράτος δεν έδειξε την απαιτούµενη ευαισθησία και συντονισµό για το 

συγκεκριµένο θέµα, προχώρησε ωστόσο στην ψήφιση του νόµου 2910/2001, που 

περιελάµβανε ορισµένες ευνοϊκότερες ρυθµίσεις. Με το νόµο 2910 του 2001 έγινε για πρώτη 

                                                           
32Αµίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ.,( 2001 ), Οι πολιτικές ρύθµισης της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αµίτσης Γ., 
Λαζαρίδη Γ(επιµ.),Θεσµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση,σελ.23-61 
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ίσως φορά στην ιστορία µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας προσπάθεια για µια 

συστηµατική παρέµβαση στο θέµα της µετανάστευσης. 

Όσον αφορά τα επιτρεπόµενα σηµεία εισόδου-εξόδου, τον αστυνοµικό έλεγχο των 

εισερχοµένων, τη θεώρηση εισόδου και την άρνηση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ο 

συγκεκριµένος νόµος δε διέφερε από αυτόν του 1991. Έτσι σύµφωνα µε το νόµο περί 

«εισόδου και παραµονής αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και κτήσης  της ελληνικής 

ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» επιτρεπόµενα σηµεία εισόδου-εξόδου 

ορίζονται οι ελεγχόµενες µεθοριακές διατάξεις, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια. Επιπλέον 

προκειµένου να εισέλθει κάποιος στη χώρα απαραίτητο είναι να διαθέτει τα κατάλληλα 

έγγραφα και να µην αποτελεί, όπως ορίζει ο νόµος, απειλή για την δηµόσια τάξη, ασφάλεια και 

υγεία της χώρας. Η είσοδος όµως στη χώρα µπορεί να απαγορευτεί από το πρόξενο ή τις 

ελληνικές αρχές. Σύµφωνα µε το νόµο «ο πρόξενος µπορεί να αρνηθεί, χωρίς αιτιολογία τη 

χορήγηση θεώρησης εισόδου. Αιτιολογία απαιτείται αν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος, ανήλικο 

τέκνο ή γονέας πολίτη κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι ελληνικές αρχές 

µπορούν να αρνηθούν την είσοδο εφόσον συντρέχουν ορισµένες συνθήκες. 

Πέρα από τις παραπάνω οµοιότητες µε το νόµο 1975 ο νόµος 2910 διαφέρει από τον 

προηγούµενο του ως προς το ότι το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης σταµατάει να έχει τις 

πολυάριθµες αρµοδιότητες του και προωθούνται το  ΥΠ.Ε.∆.∆.Α, οι Οργανισµοί σε επίπεδο 

δήµων και κοινοτήτων και οι υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης. 

Έτσι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

µετανάστευσης έχει την αρµοδιότητα να χορηγεί άδεια παραµονής στους αλλοδαπούς. Η 

άδεια αυτή χορηγείται για συγκεκριµένο σκοπό και ανανεώνεται στους αλλοδαπούς που 

παρέχουν εξαρτηµένη εργασία για ένα έτος κάθε φορά, ενώ στους αλλοδαπούς που ασκούν 

ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα για δυο χρόνια κάθε φορά. Η άδεια παραµονής και στις 

δυο περιπτώσεις ανανεώνεται για δυο χρόνια έπειτα από παραµονή έξι χρόνων στη χώρα, 

ενώ έπειτα από δεκαετή παραµονή χορηγείται άδεια παραµονής αορίστου διάρκειας. 

Σηµαντικό είναι ότι µε το νέο νόµο ο αλλοδαπός µπορεί να ζητήσει οικογενειακή συνένωση 

(σύζυγο, παιδιά) έπειτα από παραµονή δυο χρόνων σε αντίθεση µε το Ν. 1975/1991 που 

απαιτούνταν δεκαπέντε έτη. 

Όσον αφορά την άδεια εισόδου για λόγους εργασίας ο αλλοδαπός που πρόκειται να 

παράσχει εξαρτηµένη εργασία οφείλει να δηλώσει συγκεκριµένο εργοδότη και είδος εργασίας 

ανάλογα µε της ανάγκες της χώρας στις ελληνικές προξενικές αρχές και στα γραφεία 

ευρέσεως εργασίας και έπειτα να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη διαδικασία. Άδεια εισόδου για 

λόγους εργασίας δίνεται στα άτοµα που πρόκειται να ασκήσουν ανεξάρτητο επάγγελµα µόνο 

εάν διαθέτουν επαρκούς πόρους και η δραστηριότητα τους θα ενισχύσει την ανάπτυξη της 

εθνικής οικονοµίας.  

Σε γενικά πλαίσια ο Ν. 2910/2001 αποτελεί µια πιο συστηµατική προσπάθεια από την 

πλευρά του ελληνικού κράτους και δηµιούργησε σχετικά ευνοϊκότερες συνθήκες. Μέσω αυτού 

συστάθηκε σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
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υπό τον συντονισµό του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, δηµιουργήθηκαν επιτροπές µετανάστευσης που 

βοηθούν το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας στη χορήγηση άδειας παραµονής και έγιναν 

µικρά βήµατα για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των νόµιµων µεταναστών και την ένταξη 

τους στην ελληνική κοινωνία. 

Ωστόσο κατά την εφαρµογή του νόµου εµφανίστηκαν προβλήµατα και δυσκολίες που 

παρουσίασαν µια λιγότερο θετική εικόνα του νόµου. Παρατηρήθηκε ανεπάρκεια στις 

υποδοµές και ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό, που σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο 

χρόνο υποβολής αιτήσεων δηµιούργησαν δυσµενείς συνθήκες για τους αλλοδαπούς. 

Επιπλέον η απαίτηση µεγάλου αριθµού δικαιολογητικών συνέβαλε στην ανάπτυξη 

µεσαζόντων, που εκµεταλλεύονται οικονοµικά τους µετανάστες. Εκµετάλλευση όµως των 

αλλοδαπών παρατηρείται και από την πλευρά του κράτους καθώς επιβαρύνει οικονοµικά τους 

αλλοδαπούς που επιθυµούν να νοµιµοποιηθούν. Ο νόµος 2910 αν και πραγµατοποιεί κάποια 

θετικότερα βήµατα για τα κοινωνικά δικαιώµατα των αλλοδαπών, διατηρεί αρκετά 

περιορισµένο το βαθµό των συλλογικών τους δικαιωµάτων και της κοινωνικής τους ένταξης. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική για τους αλλοδαπούς το ελληνικό κράτος έχει 

προχωρήσει σε ορισµένες ρυθµίσεις, προκειµένου να επιτύχει την ενσωµάτωση αυτών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Έχουν ψηφιστεί νόµοι σχετικά µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και τη 

δηµιουργία και λειτουργία τάξεων υποδοχής. Σύµφωνα µε το Ν.2413/1996 σκοπός της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση και λειτουργία σχολικών µονάδων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης  σε νέους µε 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες». Βάση του νόµου αυτού 

εφαρµόζονται ίδια προγράµµατα µε αυτά των δηµόσιων σχολείων µε κάποιες τροποποιήσεις, 

ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των µαθητών τους. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 

Φ10/20/Γ1/708 του 1999 ορίζεται η δηµιουργία και λειτουργία τάξεων υποδοχής και 

φροντιστηριακών τµηµάτων. Οι τάξεις υποδοχής διακρίνονται σε τάξεις υποδοχής Ι και ΙΙ, η 

συµµετοχή των παιδιών σε αυτές είναι ανάλογη µε το βαθµό γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

και αποφασίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο. Και στα 

δύο τµήµατα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ενώ µόνο στις τάξεις υποδοχής ΙΙ είναι πιθανή η 

διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Για τη λειτουργία τµηµάτων υποδοχής ο αριθµός µαθητών 

ανά τάξη θα πρέπει να είναι 9-17, ενώ για τη λειτουργία φροντιστηριακών τµηµάτων θα πρέπει 

να είναι 3-8. Στα φροντιστηριακά τµήµατα παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία τόσο στην 

πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τέλος στο άρθρο 40 του Ν 2910/2001 

αναφέρεται ότι πρόσβαση στην εκπαίδευση έχουν όλοι οι αλλοδαποί, νόµιµοι και παράνοµοι. 

Ο συγκεκριµένος νόµος αναγνωρίζει ότι οι αλλοδαποί έχουν ίδια δικαιώµατα µε τους 

ηµεδαπούς. 

Το θέµα της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και το κατά πόσο αυτή είναι επιθυµητή 

ή όχι «απασχολεί» τις πολιτικές εξουσίες και των άλλων κρατών υποδοχής και η καθεµία 

ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση ως προς το συγκεκριµένο θέµα. Οι γενικές κατευθύνσεις 

που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ως προς τη πολυπολιτισµικότητα είναι αυτές της 
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αφοµοίωσης, της ανοχής και της ενσωµάτωσης. Σύµφωνα µε την κατεύθυνση της 

αφοµοίωσης επιχειρείται µια σταδιακή εξάλειψη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των 

µεταναστών αφαιρώντας από το σύστηµα την δυνατότητα για πολιτισµικό εµπλουτισµό, 

ανανέωση και εκσυγχρονισµό. Η κατεύθυνση της ανοχής από την πλευρά των κρατών 

συνεπάγεται ανοχή των πολιτιστικών παραδόσεων των µεταναστών, η διατήρηση όµως των 

οποίων δεν ενθαρρύνεται από την πλευρά της πολιτείας µέσω µιας συνεπούς και σαφούς 

πολιτικής. Όσον αφορά την περίπτωση της ενσωµάτωσης αναγνωρίζεται η πολιτιστική 

ισοτιµία των µειονοτήτων, αρκεί οι διάφορες πρακτικές να µην έρχονται σε αντίθεση µε το 

νοµικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. 

Επιπλέον µπορεί να γίνει διάκριση χωρών που ασκούν πολιτική αφοµοίωσης, που 

αποβλέπουν στη µετατροπή της κοινωνίας σε πολυπολιτισµική κοινωνία, που αντιµετωπίζουν 

τους µετανάστες ως εργατική δύναµη, που δρουν σύµφωνα µε το αποικιακό τους παρελθόν 

και που αποτελούν της λεγόµενες «νέες χώρες υποδοχής» µεταναστών33. 

Η Ελλάδα είναι µια από τις λεγόµενες «νέες χώρες υποδοχής» και έχει αρχίσει να 

αντιµετωπίζει περισσότερο σοβαρά το θέµα των µεταναστών από ότι στο παρελθόν. Ωστόσο 

απαιτείται περισσότερο οργανωµένη ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα, προκειµένου να 

ακολουθηθεί µια πολιτική ευνοϊκή για το πλήθος των ατόµων, αλλοδαπών και µη, που ζουν 

στην Ελλάδα. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η µετανάστευση αποτελεί µια µόνιµη ή προσωρινή µεταβολή του τόπου εγκατάστασης 

ενός ατόµου ή ενός κοινωνικού συνόλου. Τα αίτια που ωθούν τα άτοµα στην µετακίνηση είναι 

ποικίλα και κατηγοριοποιούνται σε οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, φυσικά και ψυχολογικά. 

Επίσης, σηµαντικός παράγοντας που ενισχύει την επιλογή του ατόµου για µετακίνηση προς 

ένα συγκεκριµένο προορισµό είναι τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς συµβάλλουν στην ταχύτερη 

προσαρµογή του ατόµου στις νέες συνθήκες. Η σύγχρονη νεωτερική µετανάστευση αποτελεί 

τη µετανάστευση που πραγµατοποιείται κυρίως για οικονοµικούς λόγους, είναι εκούσια και 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη της εκβιοµηχάνισης. Οι οικονοµικοί λόγοι περιλαµβάνουν 

συνθήκες όπως φτώχεια, ανεργία, µικρό εισόδηµα, υποαπασχόληση που επικρατούν στις 

χώρες αποστολής και σε συνθήκες των χωρών υποδοχής που είναι οι αυξανόµενοι ρυθµοί 

ανάπτυξης και οι ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό.  

Σε γενικές γραµµές οι συνέπειες του φαινοµένου είναι εξίσου αρνητικές και θετικές, τόσο 

για τις χώρες αποστολής όσο και για τις χώρες υποδοχής. Αντίθετα οι συνέπειες για τον 

µετανάστη και την οικογένεια του είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. Οι χώρες υποδοχής 

αποκοµίζουν οφέλη στον οικονοµικό τοµέα, καθώς ενισχύονται µε ανειδίκευτο ή ειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό, το οποίο ενισχύει οριακές επιχειρήσεις, αυξάνεται η παραγωγή, 

δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και συγκρατούνται οι πληθωριστικές τάσεις. Η οικονοµία 

της χώρας αποστολής επίσης ενισχύεται µέσω των µεταναστευτικών εµβασµάτων και 

                                                           
33ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ (1991), Μετανάστευση και Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg 
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µειώνεται η ανεργία και η υποαπασχόληση. Όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις η χώρα 

αποστολής επιβαρύνεται στο προνοµιακό σύστηµα, καθώς µειώνεται το παραγωγικό 

δυναµικό µε αποτέλεσµα την µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η κοινωνία υποδοχής 

αντίθετα ωφελείται καθώς µειώνεται η ένταση του δηµογραφικού προβλήµατος. Επιπλέον 

λόγω έλλειψης κατάλληλων πολιτικών και κοινωνικών ρυθµίσεων εντείνονται φαινόµενα 

ρατσισµού, ξενοφοβίας και περιθωριοποίησης των µεταναστών. Οι µετανάστες και οι 

οικογένειές τους τέλος βιώνουν καταστάσεις έντονες, καθώς έχουν να αντιµετωπίσουν µια νέα 

πραγµατικότητα, η οποία αρκετές φορές δεν του αποφέρει τα θετικά που επιδίωκαν. 

Η Ελλάδα από το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και µετά µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών ενώ τα προηγούµενα χρόνια αποτελούσε χώρα αποστολής, µε κύριους τόπους 

προορισµού την Αµερική και την Αυστραλία και στη συνέχεια την Ευρώπη, µε βασική χώρα 

προορισµού την Γερµανία. Αιτίες που ενίσχυσαν την µεταβολή αυτή ήταν η οικονοµική 

πρόοδος, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας σε συνδυασµό µε την µορφολογία του εδάφους 

της και οι γενικότερες ανακατατάξεις στην Ευρώπη όπως ήταν τα περιοριστικά µέτρα που 

έλαβαν για την µετανάστευση παραδοσιακές χώρες υποδοχής. Η πολιτική της Ελλάδας ως 

χώρα υποδοχής τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα περιοριστική απέναντι στους µετανάστες και 

δεν ασχολήθηκε καθόλου µε την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια µε την 

ψήφιση νέου νόµου έγινε µια προσπάθεια για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των 

αλλοδαπών και δηµιουργήθηκαν σχετικά ευνοϊκότερες συνθήκες. Εµφανίστηκαν όµως και µε 

τον τελευταίο νόµο προβλήµατα και δυσκολίες, υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και 

απαιτείται µεγάλος αριθµός δικαιολογητικών που οδήγησε στην µεσολάβηση ατόµων και την 

εκµετάλλευση των µεταναστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ελλάδα ως µία πολυπολιτισµική χώρα περιλαµβάνει στους κόλπους της ανθρώπους 

από διάφορους πολιτισµούς. Ωστόσο µόνο τελευταία η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει να 

αναγνωρίζει το πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της. Οι σχέσεις µεταξύ των γηγενών και των 

αλλοδαπών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής όλων 

των ατόµων που κατοικούν στη χώρα. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διερεύνηση των στάσεων 

των γηγενών απέναντι στους µετανάστες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις µεταξύ τους σχέσεις. 

Προκειµένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η στάση των ηµεδαπών, απαραίτητο είναι να 

διευκρινιστούν οι έννοιες των αναπαραστάσεων, των στάσεων, των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων. Οι αναπαραστάσεις ως ένα ευρύ πεδίο σχετίζονται άµεσα µε τις στάσεις, τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και είναι βασικές για την κατανόηση του περιβάλλοντος 

από τα άτοµα. 

Για το λόγο αυτό στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν 

και να αναλυθούν οι έννοιες των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων. Αρχικά 

θα γίνει αναφορά στην έννοια των στερεοτύπων, στους τρόπους δηµιουργίας και αλλαγής 

αυτών. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι έννοιες των προκαταλήψεων και των στάσεων. Θα 

γίνει προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια των στάσεων, το πώς αυτές διαµορφώνονται, 

αλλάζουν και µετρούνται. Τέλος θα παρουσιαστούν στοιχεία από διάφορες έρευνες.  

 

2.1 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
Κάθε άνθρωπος ερχόµενος σε επαφή µε το περιβάλλον του, δηµιουργεί ορισµένες 

εντυπώσεις, οι οποίες τον βοηθούν να αντιληφθεί τα διάφορα ερεθίσµατα, που δέχεται, αλλά 

και να διαµορφώσει µία στάση και µία συµπεριφορά προς αυτά. Εντυπώσεις διαµορφώνονται 

για όλα τα ερεθίσµατα και κατά συνέπεια και για τα άτοµα, που αποτελούν το κοινωνικό 

περιβάλλον του ανθρώπου. Μέσω της διαµόρφωσης εντυπώσεων το άτοµο οργανώνει τις 

πληροφορίες, που δέχεται, σε µία συνολική εικόνα και εξάγει συµπεράσµατα σύµφωνα µε την 

εικόνα αυτή. 

Προκειµένου όµως ο άνθρωπος να κατανοήσει καλύτερα το ευρύτερο περιβάλλον του, 

οργανώνει και κατατάσσει τα διάφορα ερεθίσµατα σε κατηγορίες. Η διαδικασία οργάνωσης 

των ερεθισµάτων σε κατηγορίες ονοµάζεται κατηγοριοποίηση. Μέσω της διαδικασίας αυτής το 

άτοµο µπορεί να δεχθεί ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών, καθώς είναι σε θέση να τα 

αφοµοιώσει ευκολότερα. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση βοηθάει το άτοµο να αναγνωρίζει 

αµέσως, που ανήκει κάποιο ερέθισµα και να προσδιορίζει τη στάση, συµπεριφορά, που θα 

τηρήσει απέναντι σε αυτό. Όπως όλα τα ερεθίσµατα, έτσι και αυτά, που δέχεται το άτοµο από 

το κοινωνικό του περιβάλλον, οργανώνονται σε κατηγορίες. Μέσω της κατηγοριοποίησης το 

άτοµο κατατάσσει τον εαυτό του σε οµάδες, ενώ παράλληλα δηµιουργεί «ξένες» προς αυτό 

οµάδες, που βοηθούν στον αυτοπροσδιορισµό του ίδιου και της οµάδας του. Η κοινωνική 
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κατηγοριοποίηση βοηθάει το άτοµο στην κατανόηση του κοινωνικού του περίγυρου, επηρεάζει 

όµως τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται και αντιµετωπίζει τις διάφορες οµάδες. Έτσι η 

γενίκευση, που παρατηρείται στην κατηγοριοποίηση, µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες όσον 

αφορά την αντίληψη και αντιµετώπιση µίας οµάδας ανθρώπων. 

Το φαινόµενο της γενίκευσης παρατηρείται και στη στερεοτυπική αντίληψη. Μέσω της 

στερεοτυπικής αντίληψης στερεοτυπικά χαρακτηριστικά αποδίδονται στα µέλη µίας οµάδας, 

ανεξάρτητα από το αν αυτά ανταποκρίνονται ή όχι σε όλα τα άτοµα. Έτσι, οι άνθρωποι 

κατατάσσονται σε ορισµένες κατηγορίες- οµάδες, σε καθεµία από τις οποίες αποδίδονται 

ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται κοινά για όλα τα µέλη της οµάδας. Ειδικότερα 

στη στερεοτυπική αντίληψη τα γεγονότα υπεραπλουστεύονται και οι ατοµικές διαφορές δε 

λαµβάνονται υπόψη, µε αποτέλεσµα τα µέλη µίας οµάδας να αντιµετωπίζονται σαν όµοια, µε 

ίδιες απόψεις και συµπεριφορές. 

Στερεότυπο, σύµφωνα µε τους Stroebe και Insko, χαρακτηρίζεται «ένα σύνολο 

πεποιθήσεων που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά µίας οµάδας ανθρώπων»34. 

Επιπλέον ο Παπαδόπουλος ορίζει το στερεότυπο ως µία «άκαµπτη κρίση για κάποιο 

πρόσωπο, πράγµα ή γεγονός»35 και το διακρίνει σε ετεροστερεότυπο και αυτοστερεότυπο.  Το 

αυτοστερεότυπο αποτελεί λανθασµένη γνώµη, που έχει κάποιο άτοµο για τον εαυτό του και 

συνήθως είναι θετικό. Αντίθετα, το ετεροστερεότυπο αποτελεί λανθασµένη γνώµη, που 

σχηµατίζει το άτοµο για τους άλλους και είναι συνήθως αρνητικό. Τα στερεότυπα εποµένως 

εκφράζουν τις πεποιθήσεις και τα συναισθήµατα, που έχει ένα άτοµο απέναντι στον εαυτό του 

ή απέναντι στο περιβάλλον του.  

Όταν οι πεποιθήσεις αυτές και τα συναισθήµατα, τα οποία εκφράζονται µέσω των 

στερεοτύπων, είναι κοινά σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων, τότε εµφανίζονται τα κοινωνικά 

στερεότυπα. Ο Stallybrass υποστηρίζει ότι ένα  κοινωνικό στερεότυπο είναι «µία υπέρ-

απλουστευµένη νοερή εικόνα (συνήθως) κάποιας κατηγορίας προσώπων, θεσµών ή 

γεγονότων, η οποία είναι κοινή ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της σε πολλούς 

ανθρώπους. Οι κατηγορίες µπορεί να είναι ευρείες ή περιορισµένες»36. Ένα στερεότυπο 

εποµένως µετατρέπεται σε κοινωνικό µόνο, όταν είναι κοινό σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων.  

Όσον αφορά τη δηµιουργία των στερεοτύπων, έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, 

καθεµία από τις οποίες δίνει έµφαση σε ορισµένους παράγοντες. Κάθε θεωρία προσεγγίζει 

από διαφορετική πλευρά τα στερεότυπα και επιχειρεί να εξηγήσει τα αίτια της δηµιουργίας 

τους. Έτσι, η δηµιουργία των στερεοτύπων γίνεται αντιληπτή µέσω της ψυχοδυναµικής 

προσέγγισης, της κοινωνικό-πολιτισµικής προσέγγισης, της γνωστικής προσέγγισης και της 

θεωρίας της ρεαλιστικής σύγκρουσης. 

Σύµφωνα µε τη ψυχοδυναµική προσέγγιση η δηµιουργία των στερεοτύπων οφείλεται 

στην ενεργοποίηση των µηχανισµών άµυνας, που πραγµατοποιείται προκειµένου να επιλυθεί 
                                                           
34 Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σελ. 104 
35 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,(1990), Ψυχολογία. Σύγχρονη πειραµατική, Αθήνα, σελ. 195 
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µία ενδοατοµική σύγκρουση. Αντίθετα η κοινωνικό-πολιτισµική προσέγγιση εκφράζει την 

άποψη, ότι τα στερεότυπα διαµορφώνονται και διατηρούνται µέσω της κοινωνικής µάθησης 

και της κοινωνικής ενίσχυσης, ενώ η γνωστική προσέγγιση δίνει έµφαση στην 

κατηγοριοποίηση και υποστηρίζει ότι τα στερεότυπα είναι γνωστικές δοµές, που 

περιλαµβάνουν τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες, που έχει ένα άτοµο για µία 

οµάδα. Η θεωρία, τέλος, της ρεαλιστικής σύγκρουσης θεωρεί ότι τα στερεότυπα είναι 

αποτέλεσµα της σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ δύο οµάδων37. 

Όσον αφορά τις λειτουργίες των κοινωνικών στερεοτύπων, αυτές είναι τόσο ατοµικές 

όσο και κοινωνικές. Στις ατοµικές συµπεριλαµβάνονται οι γνωστικές λειτουργίες των 

στερεοτύπων και η χρησιµότητα τους ως εργαλεία, που βοηθούν τα άτοµα να διατηρήσουν το 

σύστηµα αξιών τους. Στις κοινωνικές συµπεριλαµβάνονται η συµβολή τους στη δηµιουργία και 

διατήρηση των ιδεολογιών των οµάδων και η συµβολή τους στη δηµιουργία ή διατήρηση των 

υποτιθέµενων θετικών χαρακτηριστικών της ενδο-οµάδας. 

Η γνωστική λειτουργία των στερεοτύπων αναφέρεται στη διαδικασία οργάνωσης και 

απλοποίησης των πληροφοριών, που δέχεται το άτοµο από το κοινωνικό του περιβάλλον. 

Μέσω της κατηγοριοποίησης, το άτοµο διευκολύνεται στην κατανόηση και αντιµετώπιση του 

κοινωνικού του περίγυρου, ο οποίος διαφορετικά θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος για αυτό. Η 

γνωστική λειτουργία των στερεοτύπων βοηθάει το άτοµο να αντιµετωπίσει τον εξωτερικό του 

κόσµο, περιλαµβάνει όµως φαινόµενα, όπως είναι η γενίκευση και η υποκειµενική διόγκωση 

ορισµένων στοιχείων. 

∆εύτερη λειτουργική σηµασία των στερεοτύπων, σύµφωνα µε τον Tajfel38, αποτελεί η 

χρησιµότητα τους ως εργαλεία, που βοηθούν το άτοµο να διατηρήσει το σύστηµα αξιών του. 

Μέσω των στερεοτύπων το υποκείµενο ίσως να θεωρεί ότι υπερασπίζεται τις αξίες του και για 

το λόγο αυτό µπορεί να προωθεί την αύξηση των διαφορών ανάµεσα σε δύο οµάδες, αν 

θεωρεί ότι στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει το υπάρχον σύστηµα κοινωνικών αξιών, το 

οποίο και το εκφράζει. Η λειτουργική αυτή χρησιµότητα των στερεοτύπων ενδέχεται να 

προκαλέσει την εµφάνιση αρκετών λαθών στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις και αντιλήψεις για 

ορισµένες κατηγορίες, τα λάθη όµως αυτά δε λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη από τα άτοµα που 

επιθυµούν να προστατέψουν το σύστηµα αξιών τους. 

Επίσης, κατά τον Tajfel τα κοινωνικά στερεότυπα χρησιµεύουν στη δηµιουργία, 

διατήρηση των ιδεολογιών των οµάδων και στη δηµιουργία, διατήρηση των υποτιθέµενων 

θετικών χαρακτηριστικών της ενδο-οµάδας. Είναι πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις µία οµάδα 

ανθρώπων να οδηγηθεί σε στερεοτυπικές αντιλήψεις για µία άλλη οµάδα ή άλλες οµάδες, 

προκειµένου: α)να κατανοήσει τα ευρύτερα κοινωνικά και συνήθως αρνητικά γεγονότα, β)να 

                                                                                                                                                                                        
36 Tajfel H.,(1996), Κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές οµάδες, Παπαστάµου Σ. (επιµ.), ∆ιοµαδικές Σχέσεις, 
Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σελ. 113 
37Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg. 
38 Tajfel H.,(1996), Κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές οµάδες, Παπαστάµου Σ. (επιµ.), ∆ιοµαδικές Σχέσεις, 
Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σελ. 113-140 
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δικαιολογήσει τις ενέργειες εναντίον της έξω-οµάδας και γ)να διαφοροποιήσει θετικά τη θέση 

της από τις έξω-οµάδες. 

Σηµαντικό ρόλο στη στερεοτυπική αντίληψη παίζει η γενίκευση. Η χρήση της γενίκευσης 

έχει ως αποτέλεσµα τα άτοµα να γίνονται αντιληπτά σαν παρόµοια και να δέχονται παρόµοια 

συµπεριφορά. Έτσι, τα αντικείµενα γίνονται αποδέκτες συγκεκριµένων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων, οι οποίες αποτελούν προκαθορισµένες και µη ελεγµένες υποκειµενικές 

υποθέσεις. Το υποκείµενο εφαρµόζοντας άκριτα ένα στερεότυπο, δεν αντιλαµβάνεται τα 

πραγµατικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου, ενώ παράλληλα επιλέγει και χρησιµοποιεί 

κάποια στοιχεία και αγνοεί κάποια άλλα. Τα άτοµο δηλαδή, που λειτουργεί σύµφωνα µε ένα 

στερεότυπο, αγνοεί τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσµατα, που δεν ταιριάζουν στο 

συγκεκριµένο στερεότυπο, ενώ χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που ταιριάζουν 

στο συγκεκριµένο στερεότυπο, προκειµένου να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει τη σύµφωνη µε 

το στερεότυπο άποψη του39. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις το υποκείµενο περιµένει από το 

αντικείµενο να συµπεριφερθεί σύµφωνα µε τις προσδοκίες του. Έτσι το άτοµο 

συµπεριφερόµενο ανάλογα µε τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, που έχει δηµιουργήσει για τον 

άλλο άνθρωπο, σε αρκετές περιπτώσεις, τον ωθεί να συµπεριφερθεί κατά τρόπο 

επιβεβαιωτικό ως προς τις αντιλήψεις του. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται το φαινόµενο 

της «αυτοεκπληρώµενης  προφητείας», σύµφωνα µε το οποίο το άτοµο συµπεριφέρεται 

ανάλογα µε τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό από τους άλλους. 

Επιπλέον, το αντικείµενο συνήθως τοποθετείται στη δύσκολη θέση να έχει δύο 

κοινωνικές ταυτότητες. ∆ιαθέτει δηλαδή, τόσο την πραγµατική του ταυτότητα όσο και την 

ταυτότητα, που του αποδίδεται από τους άλλους. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα, το 

άτοµο να αισθάνεται πίεση, ενώ όσο µεγαλύτερο γίνεται το χάσµα ανάµεσα στις δύο αυτές 

ταυτότητες, τόσο η πίεση αυτή µεγαλώνει40. 

Όσον αφορά την αλλαγή των στερεοτύπων µία σηµαντική υπόθεση είναι αυτή της 

επαφής, η οποία θεωρείται ως ένα καλό µέσο για τη µείωση των συγκρούσεων µεταξύ των 

οµάδων και τη βελτίωση των διοµαδικών σχέσεων. Η υπόθεση αυτή, βασιζόµενη στην αρχή, 

ότι η έλλειψη πληροφοριών ή η ύπαρξη λανθασµένων πληροφοριών συµβάλλει στη 

δηµιουργία των στερεοτύπων, υποστηρίζει ότι η γνώση που µπορεί να προέλθει από την 

επαφή έχει τη δυνατότητα να µειώσει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις41. 

Ωστόσο, προκειµένου να αποφευχθεί η ίδια η επαφή να ενισχύσει τα στερεότυπα θα 

πρέπει αυτή να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε ορισµένους παράγοντες και κάτω από 

ορισµένες βασικές συνθήκες. Μία από τις βασικές συνθήκες, που πρέπει να υπάρχει για τη 

δηµιουργία θετικών αποτελεσµάτων στην αλλαγή, είναι η επαφή µεταξύ των µελών των 

οµάδων να γίνεται υπό συνθήκες συνεργασίας. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και 
                                                           
39ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΖΙΖΙ, (1996), Στερεότυπα και Προκαταλήψεις. ∆ηµιουργία και Αντιµετώπιση, Αθήνα, εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε. 
40 ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΖΙΖΙ, (1996), Στερεότυπα και Προκαταλήψεις. ∆ηµιουργία και Αντιµετώπιση, Αθήνα, εκδ. 
Γ.Γ.Λ.Ε. 
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επιβεβαιώνεται και από τα πειράµατα που διεξήγαγε ο Sherif42, µέσω των οποίων κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξη κοινών στόχων ανάµεσα στις οµάδες µειώνει τη διοµαδική 

σύγκρουση και βελτιώνει τις σχέσεις ανάµεσα στις οµάδες. Οι επόµενες βασικές συνθήκες 

είναι τα µέλη των οµάδων που έρχονται σε επαφή να έχουν την ίδια θέση, η επαφή να 

επιτρέπει την ουσιαστική γνωριµία µεταξύ των µελών, τα χαρακτηριστικά της οµάδας που είναι 

αποδέκτης του στερεοτύπου να διαψεύδουν το στερεότυπο αυτό και τέλος η επαφή να 

προωθείται από κοινωνικά και θεσµικά µέτρα. 

Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται απαραίτητες προκειµένου να επιτευχθεί η αλλαγή των 

στερεοτύπων µέσω της επαφής. Αν και η αλλαγή των στερεοτύπων δε θεωρείται εύκολο να 

πραγµατοποιηθεί, η επίτευξη αυτής επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στις ανθρώπινες σχέσεις. 

 

2.2 ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ  
Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν ασχοληθεί και µε το φαινόµενο των προκαταλήψεων, οι 

οποίες εκδηλώνονται απέναντι σε κάποιες κοινωνικές οµάδες στην καθηµερινή ζωή. Κατά 

καιρούς έχουν αποδοθεί διάφοροι ορισµοί για να αποδοθεί η έννοια της προκατάληψης. Τα 

άτοµα µπορεί να εκδηλώσουν προκαταλήψεις απέναντι σε άτοµα, σε οµάδες ή σε απόψεις, 

καθώς θεωρούν ότι αυτά θα επηρεάσουν ή θα καταστρέψουν κάποια σηµαντική αξία. Επίσης, 

τα ελλιπή στοιχεία και η άκαµπτη τοποθέτηση απέναντι σε µια οµάδα, άτοµο ή γνώµη µπορεί 

να οδηγήσουν στην εµφάνιση προκατάληψης προς αυτά.  

Σύµφωνα µε τον Allport, η προκατάληψη ορίζεται ως «µια αντιπάθεια που βασίζεται σε 

λανθασµένη και ανελαστική γενίκευση…την οποία είτε αισθάνεται κανείς, είτε εκφράζει»43. Η 

προκατάληψη µπορεί να είναι και γνώµη υπέρ ενός ατόµου, οµάδας, όµως συνήθως 

αναφέρεται στην αρνητική στάση προς ένα άτοµο ή οµάδα, η οποία στηρίζεται σε στερεότυπα 

και όχι σε στοιχεία της πραγµατικότητας. Κάποιες φορές, οι έννοιες του στερεοτύπου και της 

προκατάληψης συγχέονται. Το στοιχείο που τις διαφοροποιεί είναι ότι µε την προκατάληψη, 

εκφράζεται η ετοιµότητα του υποκειµένου να δείξει τη θετική ή αρνητική του στάση απέναντι 

στον «άλλο». Υπάρχει ένα είδος συναισθηµατικής εµπλοκής του υποκειµένου, ενώ το 

στερεότυπο έχει περισσότερο το χαρακτήρα απεικόνισης του «άλλου».  

Η προκατάληψη περιλαµβάνει στοιχεία συναισθηµατικά, γνωσιακά και στατικά. Η 

συναισθηµατική πλευρά είναι η ευχάριστη ή δυσάρεστη διάθεση που δηµιουργείται στο 

υποκείµενο, όταν έρχεται σε επαφή µε τον «άλλο». Τα γνωσιακά στοιχεία αποτελούνται από 

τις πληροφορίες που έχει το υποκείµενο για τα χαρακτηριστικά του άλλου, ενώ τα στατικά 

δηλώνουν την ετοιµότητα για δράση του υποκειµένου προς το αντικείµενο της προκατάληψης.  

Η θετική ή αρνητική διάθεση που δηµιουργείται για κάποιο άτοµο ή οµάδα προέρχεται 

κατά τους Second και  Bacman  από τους εξής παράγοντες: «α) την ασυµµετρία του 

κοινωνικού status ανάµεσα στις οµάδες στις οποίες ανήκουν υποκείµενο και «άλλος», β) τις 

                                                                                                                                                                                        
41Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg. 
42 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΣΤ., (1996), ∆ιοµαδικές Σχέσεις, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας. 
43 ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ- JOHNSON A. (1998), Προκατάληψη, ποιος: Εγώ: Η ∆υναµική ανάµεσα στην προκατάληψη και 
την ψυχολογική ωριµότητα, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 22 



 30
συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν ανάµεσα στις δυο οµάδες, γ) το ενιαίο µέτρο 

σύγκρισης που χρησιµοποιείται και από τις δυο οµάδες και δ) τα στοιχεία της 

προσωπικότητας των εµπλεκόµενων υποκειµένων»44.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Γκότοβου45, η  ασυµµετρία της κοινωνικής θέσης 

αναφέρεται στην ιεραρχική δοµή των κοινωνιών. Υπάρχουν άτοµα µε υψηλή θέση και κάποια 

µε κατώτερη κοινωνική θέση. Η ιεραρχική αυτή δοµή δηµιουργεί αντιπαλότητα µεταξύ των 

ατόµων διαφορετικών κοινωνικών θέσεων. Τα άτοµα σε υψηλή ιεραρχία ενισχύουν τη 

διαχωριστική γραµµή, τις διαφοροποιήσεις και προβάλλουν εµπόδια σε πρωτοβουλίες των 

κατώτερων για µεταβολή των θέσεων. Αντίθετα τα κατώτερα ιεραρχικά στρώµατα 

αµφισβητούν, έχουν µια αρνητική προδιάθεση προς τους ανώτερους, η οποία αποτελεί µια 

έµµεση αµφισβήτηση της νοµιµοποίησης και ως ένα βαθµό δικαιώνει την προσπάθεια τους για 

µεταβολή της ιεραρχικής δοµής.  

Οι συνθήκες ανταγωνισµού  δηµιουργούνται µεταξύ των κοινωνικών οµάδων για την 

πρόσβαση στους πόρους της κοινωνίας. Οι πόροι δεν αποτελούνται µόνο από τις θέσεις 

εργασίας αλλά και από τον τοµέα της πολιτικής εκπροσώπησης, της διοίκησης, των µέσων 

µαζικής επικοινωνίας και της επιστήµης. Σε κοινωνίες που ισχύουν διαχωριστικές γραµµές και 

προκαταλήψεις, η εκπροσώπηση των οµάδων στα κοινωνικά υποσυστήµατα είναι άνιση. 

Επιπλέον η προσωρινότητα και ευµεταβλητότητα των πόρων οδηγούν σε ανταγωνισµό τις 

διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, µε αποτέλεσµα να ενισχύονται οι ήδη υπάρχουσες 

προκαταλήψεις, ακόµα και να δηµιουργούνται νέες. Σε δηµοκρατικές κοινωνίες οι 

προκαταλήψεις αποτελούν δικαιολογίες της άνισης µεταχείρισης και της άνισης κατανοµής 

των πόρων. Το επίπεδο σύγκρισης αναφέρεται στα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας του ατόµου και τον προσδιορισµό των προσδοκιών του σε σχέση µε 

τους άλλους. Όταν το επίπεδο σύγκρισης είναι διαφορετικό µεταξύ των οµάδων, η οµάδα που 

δέχεται για τον εαυτό της το χαµηλότερο επίπεδο σύγκρισης δεν εκφράζει δηµόσια τη 

διαφωνία της για την άλλη οµάδα, η οποία µε την ίδια προσπάθεια απολαµβάνει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Στις περιπτώσεις που το επίπεδο σύγκρισης είναι ενιαίο, η διαφοροποίηση του 

αποτελέσµατος ενισχύει την αρνητική προδιάθεση της µιας οµάδας απέναντι στην άλλη.  

Τέλος, τα στοιχεία της προσωπικότητας των εµπλεκόµενων υποκειµένων συνδέονται µε 

την προκατάληψη, βάση ερευνών της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Οι συχνές απογοητεύσεις και 

µαταιώσεις για µια κοινωνική οµάδα έχουν συνδεθεί από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους µε 

την προκατάληψη. Η νοοτροπία της απόδοσης ευθυνών σε µια αδύνατη κοινωνική οµάδα που 

εξυπηρετεί το ρόλο του αποδιοποµπαίου τράγου, οδηγεί στην εµφάνιση προκαταλήψεων. 

Επιπλέον, η τάση του συστήµατος της προσωπικότητας για επίλυση της ασυµφωνίας µεταξύ 

των πεποιθήσεων και των στάσεων του υποκειµένου, συνδέεται θετικά µε την εµφάνιση 

προκατάληψης.  

                                                           
44 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996), Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
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45 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996), Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
πρακτικής, Αθήνα, εκδ. ΓΓΛΕ. 



 31
Όσον αφορά τον τρόπο διαµόρφωσης των προκαταλήψεων, αυτός αποτέλεσε 

αντικείµενο πολλών ερευνών. Οι κύριες θεωρίες που ερµηνεύουν τη διαδικασία αυτή είναι 

τρεις. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η δηµιουργία προκαταλήψεων σχετίζεται µε την 

προσωπικότητα του ατόµου. Η δεύτερη, η θεωρία της κοινωνικής µάθησης, αποδίδει την 

ανάπτυξή τους στον τρόπο που οι γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους. Έµφαση δίνεται 

στην επίδραση του πολιτισµικού περιβάλλοντος του ατόµου. Η τρίτη προσέγγιση θεωρεί ότι οι 

κοινωνικές και πολιτισµικές επιδράσεις καθορίζουν την ανάπτυξη προκαταλήψεων. 

Υποστηρίζει ότι οι άλλες δυο προσεγγίσεις είναι ελλιπείς εφόσον δεν συνδέουν την 

προσωπικότητα ή τη διαπαιδαγώγηση µε τις κοινωνικές δοµές στις οποίες ζει το άτοµο και 

τους µηχανισµούς που οδηγούν στη δηµιουργία µειονεκτικών οµάδων46.  

 
2.3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

Κάθε άνθρωπος προσπαθεί να αντιληφθεί τα στοιχεία που συνθέτουν το ευρύτερο 

περιβάλλον του, προκειµένου να µπορέσει να τα κατανοήσει και να τα αντιµετωπίσει. Όπως 

για όλα τα στοιχεία, έτσι και για τα κοινωνικά φαινόµενα παρατηρείται από την πλευρά του 

ατόµου προσπάθεια να αντιληφθεί και να διατηρήσει µια στάση απέναντί τους. Η προσπάθεια 

αυτή αντίληψης των κοινωνικών φαινοµένων και η ετοιµότητα για δράση συνθέτουν τις 

στάσεις. Οι στάσεις αποτελούν µια από τις διαστάσεις των κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Η έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης σύµφωνα µε τον Jodelet47 επικεντρώνεται στη 

συνεχή αλληλεπίδραση του ατόµου και της κοινωνίας, στον τρόπο που τα άτοµα 

αποκωδικοποιούν την πραγµατικότητα. Περικλείει ό,τι έχει σχέση µε την κοινή σκέψη και 

παίζει σπουδαίο ρόλο στο επίπεδο της επικοινωνίας και της συµπεριφοράς. Η κοινωνική 

αναπαράσταση είναι πάντα η αναπαράσταση ενός υποκειµένου για ένα αντικείµενο. Αποδίδει 

συµβολικά κάποιο πρόσωπο, αντικείµενο, ιδέα, γεγονός κτλ. και αποτελεί ένα τρόπο 

ερµηνείας, µια µορφή κοινωνικής γνώσης. Σύµφωνα πάντα µε τον Jodelet η κοινωνική 

αναπαράσταση µπορεί να ονοµαστεί και «γνώση της κοινής γνώµης», καθώς είναι ο τρόπος 

µε τον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται την καθηµερινή ζωή, τις πληροφορίες, τα πρόσωπα. 

Η γνώση αυτή συντίθεται από εµπειρίες, πληροφορίες και τρόπους σκέψης, που παίζουν 

βασικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του υποκειµένου. 

Η δηµιουργία λοιπόν της αναπαράστασης εξαρτάται από την ταυτότητα του υποκειµένου 

γιατί βασίζεται στην αλληλεπίδρασή του µε το κοινωνικό περιβάλλον και συνιστά µια σχετική 

πραγµατικότητα για κάθε άτοµο. Στοιχεία, τα οποία συνήθως επηρεάζουν τη δηµιουργία της, 

είναι η ηλικία, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο, η εθνικότητα, ο τόπος καταγωγής, το 

θρήσκευµα, η πολιτική τοποθέτηση και γενικά όλα τα στοιχεία των οµάδων, στις οποίες 

µπορεί να ανήκει. 

                                                           
46ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΖΙΖΙ,(1996), Στερεότυπα και Προκαταλήψεις. ∆ηµιουργία και Αντιµετώπιση, Αθήνα, εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε. 
47 Jodelet D.,(1995),Κοινωνική αναπαράσταση:φαινόµενα, έννοια και θεωρία, Παπαστάµου Σ.(επιµ.),Κοινωνικές 
Αναπαραστάσεις, Αθήνα, εκδ.Οδυσσέας. 
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Σύµφωνα µε το Moscovici48 υπάρχουν τρία συνθετικά στοιχεία ή διαστάσεις, που 

επηρεάζουν το περιεχόµενο, την οργάνωση και την έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Τα συνθετικά αυτά στοιχεία είναι η πληροφορία, η στάση και το πεδίο αναπαράστασης.  Η 

πληροφορία είναι το σύνολο των γνώσεων που έχει ένα άτοµο ή οµάδα σε ποιοτικό ή 

ποσοτικό επίπεδο για ένα αντικείµενο. Η οργάνωση αυτής της πληροφορίας γίνεται στο πεδίο 

αναπαράστασης, που είναι ένα εικονικό επίπεδο συγκέντρωσης και οργάνωσης των 

στοιχείων. Η τρίτη διάσταση, είναι η στάση, που καθορίζει τις άλλες δυο. Εκφράζει τη θετική ή 

αρνητική προδιάθεση απέναντι στο αντικείµενο, το αξιολογεί και οδηγεί στην ανάλογη δράση.  

Έτσι σύµφωνα µε τον Gordon Allport η στάση ορίζεται «ως µια νοητική και νευρική 

κατάσταση ετοιµότητας, οργανωµένη µέσω των εµπειριών που ασκεί κατευθυντήρια ή 

δυναµική επίδραση στις αποκρίσεις του ατόµου, προς όλα τα αντικείµενα και τις καταστάσεις 

µε τα οποία σχετίζεται»49. Οι Rosenberg και Hovland υποστηρίζουν την πιο διαδεδοµένη 

άποψη για τη δοµή των στάσεων. Ορίζουν τις στάσεις ως «προδιαθέσεις προς απόκριση σε 

κάποια είδη ερεθισµάτων µε ορισµένα είδη αποκρίσεων που στην ουσία αποτελούν τις τρεις 

διαστάσεις των στάσεων: η συναισθηµατική διάσταση των στάσεων αναφέρεται σε αξιολογικά 

συναισθήµατα αρέσκειας και δυσαρέσκειας ως προς το αντικείµενο της στάσης, η γνωστική 

διάσταση αναφέρεται στη γνωστική αναπαράσταση του αντικειµένου της στάσης (γνώσεις, 

απόψεις, πεποιθήσεις) και η συµπεριφορική διάσταση αναφέρεται σε συµπεριφορικές τάσεις ή 

προθέσεις»50. 

Εποµένως, οι στάσεις θεωρούνται τρισδιάστατες αποτελούµενες από το γνωστικό 

στοιχείο, το συναισθηµατικό στοιχείο και την τάση για συµπεριφορά. Οι τρεις αυτές διαστάσεις 

των στάσεων δε γίνονται αντιληπτές σε όλους τους ορισµούς της έννοιας που κατά καιρούς 

προσπάθησαν να διατυπώσουν διάφοροι εκπρόσωποι της κοινωνικής ψυχολογίας, µε 

αποτέλεσµα οι στάσεις να παρουσιάζονται µονοδιάστατες, δισδιάστατες ή τρισδιάστατες. 

Πληρέστερη όµως παρουσίαση της έννοιας των στάσεων γίνεται από τις απόψεις 

εκείνες που αντιλαµβάνονται τις στάσεις ως τρισδιάστατες. Η τρισδιάστατη αντίληψη των 

στάσεων υποστηρίζει ότι για να υπολογίσουµε µε ακρίβεια τη στάση κάποιου ατόµου 

απαραίτητο είναι να λάβουµε υπόψη και τα τρία συστατικά στοιχεία, το γνωστικό, το 

συναισθηµατικό και την τάση για συµπεριφορά. Η αναλυτική παρουσίαση των τριών 

διαστάσεων των στάσεων, καθώς και τα στοιχεία που αυτές εµπεριέχουν γίνεται από τον 

Γεώργα51. 

Σύµφωνα µε τον Γεώργα η γνωστική διάσταση των στάσεων αναφέρεται στις γνωστικές 

λειτουργίες του ατόµου. Κυρίαρχη θέση στη διάσταση αυτή έχει η οργάνωση και 

κατηγοριοποίηση των ερεθισµάτων, λειτουργία η οποία διευκολύνει το άτοµο στην αντίληψη 

και κατανόηση του περιβάλλοντος του. Ωστόσο η κατηγοριοποίηση αγνοεί τις ατοµικές 

                                                           
48 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΣΤ.,(1995), Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Αθήνα εκδ. Οδυσσέας 
49 Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg,σελ.40 
50Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg,,σελ.41 
51 ΓΕΩΡΓΑΣ ∆.,(1990), Κοινωνική Ψυχολογία, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 
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διαφορές και υπεραπλουστεύει τα ερεθίσµατα δηµιουργώντας έτσι δυσκολίες στις σχέσεις 

µεταξύ των ανθρώπων. Επιπλέον η κεντρικότητα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της διάστασης 

αυτής. Ο όρος κεντρικότητα δηλώνει ότι ορισµένες στάσεις είναι περισσότερο κεντρικές και 

σηµαντικές για το άτοµο, καθώς αυτό ταυτίζεται µε αυτές και τις υπερασπίζεται, ενώ 

παράλληλα η κοινωνία µπορεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα τους. Κάθε κοινωνία όµως 

ορίζει διαφορετικά τις γνωστικές κατηγορίες και τις κεντρικές στάσεις. Έτσι η ίδια γνωστική 

κατηγορία, η ίδια στάση είναι πιθανόν να ορίζεται διαφορετικά σε κάθε κοινωνία, καθώς 

καθεµία διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία απαρτίζουν κάποια συγκεκριµένη 

γνωστική κατηγορία ή στάση.  

Η δεύτερη διάσταση των στάσεων είναι η συναισθηµατική, η οποία αναφέρεται σε 

αξιολογικά συναισθήµατα αρέσκειας και δυσαρέσκειας ως προς το αντικείµενο της στάσης. Η 

στάση είναι πιθανό να διεγείρει θετικά, ουδέτερα ή αρνητικά συναισθήµατα στο άτοµο. 

Υπάρχουν στάσεις οι οποίες δηµιουργούν αντικρουόµενα συναισθήµατα, δηλαδή διεγείρονται 

τόσο αρνητικά όσο και θετικά συναισθήµατα. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η συναισθηµατική 

διάσταση είναι αποτέλεσµα µάθησης και ότι η συναισθηµατική αντίδραση συνδέεται µε τη 

στάση κάτω από συνθήκες ενίσχυσης ή κάτω από επίδραση κάποιας κοινωνικής παραµέτρου. 

Η συναισθηµατική αντίδραση αναφέρεται τόσο στη συνειδητοποίηση και περιγραφή της 

συναισθηµατικής κατάστασης από το ίδιο το άτοµο, όσο και στη µέτρηση των αντιδράσεων 

του νευρικού συστήµατος.  

Τρίτη διάσταση των στάσεων αποτελεί η τάση προς συµπεριφορά, η πρόθεση δηλαδή 

του ατόµου να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά απέναντι σε κάτι. Η τρίτη αυτή 

διάσταση συνδέει τις στάσεις µε την συµπεριφορά, δηµιουργεί όµως το ερώτηµα αν και κατά 

πόσο οι στάσεις προβλέπουν τη συµπεριφορά. Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι η συµπεριφορά 

δεν εξαρτάται απόλυτα από τις στάσεις αλλά υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες σύµφωνα µε 

τους οποίους µια συµπεριφορά µπορεί να προβλεφθεί από τη στάση. Στους παράγοντες 

αυτούς περιλαµβάνεται η πρόθεση του ατόµου να συµπεριφερθεί µε το συγκεκριµένο τρόπο, 

οι τάσεις συµπεριφοράς του, οι συνήθειες του, η ψυχολογική διέγερση του και οι συνθήκες του 

περιβάλλοντος. 

Στο χώρο των στάσεων υπάρχουν αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν προσεγγίσεις της ψυχολογίας. Υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις για τη 

διαµόρφωση των στάσεων που προέρχονται από το συµπεριφορισµό και τονίζουν ότι οι 

στάσεις είναι προϊόν µάθησης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικοποίησης του 

ατόµου. Επιπλέον υπάρχει θεωρητική προσέγγιση που προέρχεται από τον χώρο της 

ψυχανάλυσης και η οποία εκλαµβάνει το άτοµο ως ενεργητικό, που προσπαθεί να 

προσαρµοστεί στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να ανακαλύψει τους 

λειτουργικούς ρόλους που αναλαµβάνουν οι στάσεις στη προσωπικότητα του ατόµου. Τέλος 

υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν τις στάσεις από την πλευρά της γνωστικής 

συνέπειας. Σύµφωνα µε αυτή τα αντικείµενα γίνονται αντιληπτά και κατανοητά ως ενιαία 

ανεξάρτητα από τις όποιες δυσαρµονίες αυτά έχουν.  
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Οι συµπεριφοριστικές θεωρίες προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη διαµόρφωση των 

στάσεων µε βάση την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στο άτοµο. Βασίζονται κυρίως στις 

θεωρίες της µάθησης οι οποίες ορίζουν τη στάση ως «µια απλή συνήθεια, διαµορφωµένη από 

το άµεσο περιβάλλον του ατόµου µε βάση τις αρχές µάθησης»52. Οι κύριες έννοιες στις 

θεωρίες της µάθησης είναι η σύνδεση, η ενίσχυση και η µίµηση. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 

διαµορφώνουν στάσεις, ενισχύοντας το επιθυµητό µήνυµα µε λέξεις, µε θετική ή αρνητική 

συναισθηµατική φόρτιση ή µε εικόνες που προκαλούν θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα. 

Επίσης η διαφήµιση  επηρεάζει τις στάσεις των ατόµων µέσω της µίµησης προτύπων. Οι 

παραπάνω ενέργειες των µέσων ενηµέρωσης, τα οποία προσπαθούν να επηρεάσουν τη 

κοινή γνώµη προς τη διαµόρφωση µιας επιθυµητής στάσης, συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε 

τις ερµηνείες που έχουν δώσει οι θεωρίες του συµπεριφορισµού, τόσο για τη διαµόρφωση όσο 

και για την αλλαγή των στάσεων. 

Η λειτουργική θεωρία των στάσεων έχει αναπτυχθεί από τον Katz και τους συνεργάτες 

του, ο οποίος στηρίζεται στην ψυχαναλυτική θεωρία. Έχει χαρακτηριστεί ως ψυχοδυναµική 

γιατί προσπαθεί να προσεγγίσει τις στάσεις από την πλευρά των σκοπιµοτήτων των στάσεων. 

Υιοθετεί την άποψη ότι ορισµένες στάσεις είναι συνειδητές και άλλες ασυνείδητες. Ο Katz 

περιγράφει τέσσερις λειτουργικούς ρόλους των στάσεων. Σύµφωνα µε αυτόν οι στάσεις 

λειτουργούν ως µηχανισµοί άµυνας του εγώ και ως εκφράσεις των αξιών του ατόµου. Ο τρίτος 

λειτουργικός ρόλος είναι ο ωφελιµιστικός ή προσαρµοστικός ενώ τον τέταρτο λειτουργικό ρόλο 

αποτελεί ο γνωστικός. 

Κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας της γνωστικής συνέπειας είναι ο Heider53 και 

αναφέρεται κυρίως σε δύο στοιχεία των στάσεων, το γνωστικό και το συναισθηµατικό. Βασικό 

ρόλο κατέχει η αρχή της οµοιότητας από τη θεωρία της µορφής, κατά την οποία τα αντικείµενα 

γίνονται αντιληπτά και κατανοητά ως ενιαία, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσαρµονίες αυτά 

έχουν. Με το συναισθηµατικό στοιχείο το άτοµο αξιολογεί τα στοιχεία µε βάση κάποια 

χαρακτηριστικά π.χ συµφωνώ- διαφωνώ, καλό- κακό. 

Κλείνοντας πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες θεωρίες υποστηρίζουν τον 

κυρίαρχο ρόλο του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση και αλλαγή των στάσεων. ∆εν πρέπει 

όµως να αγνοηθούν παράγοντες όπως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η προσωπικότητα και η 

προσαρµοστικότητα του ατόµου στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Γενικό όµως συµπέρασµα 

είναι ότι στη διαµόρφωση των στάσεων, αντιλήψεων η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι και το 

γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν τα πλαίσια µέσα στα οποία διαµορφώνονται και 

µεταβάλλονται οι στάσεις. 

 

2.3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 

Στη σύγχρονη κοινωνία συχνά πραγµατοποιούνται διάφορες δηµοσκοπήσεις, 

σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης, γκάλοπ, που παρέχουν πληροφορίες για τις στάσεις του 

πληθυσµού απέναντι σε επίκαιρα θέµατα της κοινωνίας. Τα παραπάνω αποτελούν µέθοδο 
                                                           
52 ΓΕΩΡΓΑΣ ∆.,(1990), Κοινωνική Ψυχολογία, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα,σελ.147 
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µέτρησης των στάσεων και βασίζονται σε ερωτηµατολόγια, τα οποία συµπληρώνονται από 

ένα σχετικά µεγάλο δείγµα ατόµων. Για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων θα πρέπει η 

δειγµατοληψία να είναι επιστηµονικά ορθή. 

Για την ανάλυση της γνώµης και της στάσης των ατόµων δηµιουργήθηκαν οι κλίµακες 

µέτρησης της στάσης, οι οποίες τοποθετούν τους ερωτώµενους σε µια συγκεκριµένη σειρά και 

τους συσχετίζουν µε µια συγκεκριµένη στάση. Εκτός από τις κλίµακες υπάρχουν δυο ακόµα 

µέθοδοι για τη µέτρηση των στάσεων. Αυτές είναι η αυτοβαθµολόγηση του ερωτώµενου και η 

βαθµολόγηση του ερωτώµενου από κριτές-εξεταστές. 

Στη µέθοδο της αυτοβαθµολόγησης του ερωτώµενου, το άτοµο καλείται να εκφράσει 

ανοικτά την ένταση της γνώµης του για το θέµα που εξετάζεται. Υπάρχουν δυο βασικά είδη 

αυτοβαθµολόγησης. Στο πρώτο, το άτοµο είναι ελεύθερο να εκφράσει τα χαρακτηριστικά της 

στάσης του. Επιπλέον του ζητείται να δηλώσει το βαθµό επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας µιας 

γνώµης. Στη δεύτερη  µέθοδο, η οποία είναι περισσότερο συγκεκριµένη, το άτοµο καλείται να 

διευκρινίσει την θέση του για κάποια γνώµη. Το άτοµο πρέπει να τοποθετήσει σε ένα 

βαθµολογικό «χάρακα», ο οποίος έχει αριθµούς από τη µια ακραία θέση στην άλλη, τη θέση 

που υποστηρίζει. Επίσης για να µελετηθεί η ένταση, το άτοµο καλείται να τοποθετηθεί 

ανάλογα µε την ένταση της γνώµης του, σε ένα κάθετο θερµόµετρο, το οποίο είναι 

βαθµολογηµένο από το µηδέν έως το εκατό. 

Η µέθοδος της βαθµολόγησης του ατόµου από κριτές-εξεταστές, µπορεί να γίνει µε την 

παρατήρηση της συµπεριφοράς του ατόµου στην καθηµερινή ζωή, την οποία εν συνεχεία 

βαθµολογεί ο κριτής. Η ανάλυση της συµπεριφοράς κάτω από τεχνικές συνθήκες είναι 

περισσότερο εύχρηστη. Επιπλέον ο κριτής µπορεί να βασιστεί για την βαθµολόγηση σε 

ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις. Στην περίπτωση αυτή ο κριτής βαθµολογεί το σύνολο των 

απαντήσεων ή οµάδα απαντήσεων και έχει ως στόχο την απόδοση του βαθµού έντασης της 

γνώµης, ο οποίος προκύπτει από τις απαντήσεις. Τα τεστ είναι ένα ακόµα από τα µέσα που 

χρησιµοποιεί ο κριτής για να εκτιµήσει την ένταση των στάσεων. Όλα τα παραπάνω ανήκουν 

στην κατηγορία των δοκιµασιών βάσεως. 

Οι κλίµακες µέτρησης των στάσεων αποτελούν την τρίτη µέθοδο µέτρησης των 

στάσεων, η οποία είναι η περισσότερο διαδεδοµένη. Χρησιµοποιώντας κάποια από τις 

κλίµακες µέτρησης στάσεων ο ερευνητής είναι σε θέση να αποδώσει, για κάθε ερωτώµενο, µια 

τιµή ή ένα αριθµητικό βαθµό που δηλώνει τη θέση του στην κλίµακα. Οι κανόνες απόδοσης 

της κατάλληλης τιµής προσδιορίζουν και το επίπεδο µέτρησης. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα 

µέτρησης  το ονοµαστικό, τακτικό, διαστηµικό και λόγου, η ταξινόµηση αυτή αποτελεί την 

βασική τυπολογία των κλιµάκων. 

Οι κλίµακες µέτρησης στάσεων είναι σηµαντικό να πληρούν κάποια κριτήρια, όπως και 

οι άλλες τεχνικές µέτρησης, για την κατασκευή και αξιολόγηση τους. Τα κριτήρια αυτά είναι η 

γραµµικότητα, η αναπαραγωγιµότητα και οι κλίµακες να είναι µονοδιάστατες. Επιπλέον, πριν 
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χρησιµοποιηθεί η κλίµακα πρέπει να εξεταστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της54. Οι 

κυριότερες κλίµακες στάσεων είναι η κλίµακα κοινωνικής απόστασης, η κλίµακα  Thurstone, η 

κλίµακα Likert , οι παραγοντικές κλίµακες, η κλίµακα Guttman και η κλίµακα σηµασιολογικής 

διαφοροποίησης.  

Η µέθοδος Likert αποτελεί µια προσπάθεια απλοποίησης της κλίµακας του Thurstone, 

περιλαµβάνει και αυτή µια σειρά προτάσεων όπου ο ερωτώµενος πρέπει να επιλέξει ανάµεσα 

σε διάφορες κατηγορίες απαντήσεων. Υπάρχει διαφορετική ένταση συµφωνίας ή διαφωνίας 

σε κάθε κατηγορία απαντήσεων, οι οποίες βαθµολογούνται και το συνολικό άθροισµά τους, 

εµφανίζει την στάση του ατόµου. Στην κλίµακα χρησιµοποιούνται κυρίως πέντε κατηγορίες 

απαντήσεων οι οποίες είναι 1) Συµφωνώ απόλυτα, 2) Συµφωνώ, 3) Αναποφάσιστος, 4) 

∆ιαφωνώ, 5) ∆ιαφωνώ απόλυτα. Οι θετικά και αρνητικά διατυπωµένες ερωτήσεις πρέπει να 

είναι ισάριθµες και να εναλλάσσονται στο ερωτηµατολόγιο. Η κλίµακα  Likert είναι απλούστερη 

στην κατασκευή της και περισσότερο αξιόπιστη από τις κλίµακες Thurstone. Η συνολική 

βαθµολόγηση δεν παρέχει ξεκάθαρο νόηµα, καθώς αρκετά πρότυπα απάντησης µπορούν να 

επιφέρουν την ίδια βαθµολογία και αυτό θεωρείται ένα από τα µειονεκτήµατα της κλίµακας. 

 

2.3.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ  

 Αλλαγή των στάσεων, είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αντικατάσταση 

µιας ήδη υπάρχουσας στάσης από µια άλλη διαφορετική. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 

η στάση επηρεάζει την εκφραζόµενη συµπεριφορά του ατόµου. Με την αλλαγή των στάσεων 

εποµένως, επιδιώκεται και η αλλαγή της συµπεριφοράς του ατόµου. Γεγονός είναι ότι η 

αλλαγή των στάσεων εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, οι οποίοι συντελούν σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό ο καθένας, καθώς υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από την πλευρά του ατόµου, 

που δυσχεραίνουν την µεταβολή των στάσεων. Για την µεταβολή της συµπεριφοράς του 

ατόµου όµως σηµαντικό ρόλο έχει και η τροποποίηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων του 

ατόµου.  

Η κοινωνική αναπαράσταση είναι ένα πολύ ισχυρό νοητικό σχήµα που καθορίζει την 

αντίληψη των αντικειµένων, της πραγµατικότητας του ατόµου και τη συµπεριφορά του. Κάθε 

φορά που το υποκείµενο αποκτά ή τροποποιεί µια κοινωνική αναπαράσταση, αλλάζει 

παράλληλα και τη συµπεριφορά του. 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της τροποποίησής της, πρέπει να υπάρχει µια σύγκρουση 

ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την αναπαράσταση, ώστε να λειτουργήσει ως κινητήρια 

δύναµη. Επιπλέον, εφόσον αναπαράσταση είναι η σχέση µεταξύ υποκειµένου και 

αντικειµένου, οποιαδήποτε αλλαγή στη σχέση αυτή µπορεί να είναι η αρχή για την 

τροποποίησή της.  

Για να οδηγηθεί λοιπόν ένα υποκείµενο στην αλλαγή, πρακτικά, πρέπει να του δοθεί η 

κατάλληλη πληροφορία που θα ανατρέψει την προηγούµενη, άρα και την αναπαράσταση. Η 

                                                           
54ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.,(1992), Κλίµακες µετρήσεως στάσεων, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας. 
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νέα πληροφορία πρέπει να συνδεθεί µε την υπάρχουσα δοµή, µε τέτοιο τρόπο που να την 

αναιρεί, για να υπάρξει εξέλιξή της.  

Όσον αφορά τώρα την αλλαγή των στάσεων έχουν γίνει αρκετές έρευνες που 

αναφέρονται στην σηµασία της πειστικής επικοινωνίας για την αλλαγή αυτή. Βασικός 

µελετητής ήταν ο Hovland σύµφωνα µε τον οποίο οι παράγοντες που ενσωµατώνονται στη 

διαδικασία µιας πειστικής επικοινωνίας είναι «η πηγή της επικοινωνίας, το µήνυµα, ο δέκτης 

της επικοινωνίας και το πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η επικοινωνία»55.  

Σύµφωνα µε το Γεώργα56, ο οποίος αναλύει τους παράγοντες της πειστικής 

επικοινωνίας, όταν αναφέρεται κανείς στην πηγή ενός µηνύµατος, εννοεί το άτοµο που τη 

µεταδίδει. Η πηγή µπορεί να είναι εκτός από άτοµο κάποια κοινωνική οµάδα ή ακόµα και τα 

µέσα µαζικής επικοινωνίας τα οποία αποτελούν πηγή αρκετά σηµαντική. Ένα χαρακτηριστικό 

της πηγής το οποίο ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της, ως προς την αλλαγή των στάσεων, 

είναι η αξιοπιστία, η οποία περιλαµβάνει τις γνώσεις, την εµπειρία και την εµπιστοσύνη, το 

βαθµό δηλαδή που τα άτοµα εµπιστεύονται την πηγή. Σηµαντικοί παράγοντες είναι επίσης η 

δύναµη, το κύρος, η ελαστικότητα και η ελκυστικότητα που διαθέτει η πηγή. 

Το περιεχόµενο του µηνύµατος, δηλαδή τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται και τα 

χαρακτηριστικά αυτού, είναι δυνατόν να επηρεάσουν το στόχο. Πιο συγκεκριµένα, 

επηρεάζουν, η παρουσίαση µονόπλευρων ή αντίθετων επιχειρηµάτων, η παρουσίαση µόνο 

των επιχειρηµάτων που ενισχύουν την άποψη της πηγής ή και αυτών που είναι αντίθετα µε 

αυτήν, όπως και η σειρά παρουσίασης αυτών. Η αποτελεσµατικότητα από τη χρήση της µιας 

ή της άλλης τακτικής εξαρτάται, σύµφωνα µε τον Hovland, από τα χαρακτηριστικά του δέκτη. 

Οι προθέσεις του οµιλητή είναι πιθανόν να επηρεάσουν την στάση του κοινού, δηλαδή αν ο 

οµιλητής επιχειρηµατολογεί υπέρ µιας θέσης αντίθετης µε τα συµφέροντα του, τότε αυτά 

ενισχύονται και είναι περισσότερο πειστικά. Επίσης, η ασυµφωνία µεταξύ µηνύµατος και 

στάσης βρίσκεται σε συνάρτηση µε την αλλαγή της στάσης. Όταν το µήνυµα δηµιουργεί µια 

κατάσταση γενικής ασυµφωνίας, τότε το άτοµο οδηγείται στην αλλαγή της στάσης, ώστε να 

µειώσει τη γνωστική ένταση που δηµιουργείται από την ασυµφωνία. Επιπλέον, η χρήση 

µηνυµάτων, τα οποία διεγείρουν το φόβο στους δέκτες αποτελεί ένα ακόµα χαρακτηριστικό 

του µηνύµατος. Σηµαντικό είναι το µέγεθος του φόβου, που διεγείρει ένα µήνυµα για να είναι 

αποτελεσµατικό στην αλλαγή των στάσεων. Ο McGuire υποστηρίζει ότι η αλλαγή στάσης 

επιτυγχάνεται, όταν το µέγεθος του φόβου είναι µεσαίο. Αντίθετα όταν το µήνυµα προκαλεί 

υπερβολικό φόβο, αυξάνεται το άγχος του ατόµου και ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί άµυνας, 

οι οποίοι µεσολαβούν και αλλοιώνουν τη δύναµη του µηνύµατος. Μια τελευταία παράµετρος 

που ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του µηνύµατος είναι η επανάληψη. Αυτή η παράµετρος 

αφορά κυρίως τα µέσα µαζικής επικοινωνίας , τα οποία τη χρησιµοποιούν για να 

τροποποιήσουν τη στάση του κοινού για ένα θέµα. Παρόλο που υπάρχει συνάφεια και αυτός ο 

παράγοντας εξαρτάται από τη συχνότητα της επανάληψης, για να παραµείνει το µήνυµα 

                                                           
55 Χαντζή Α.,(2000), Κοινωνική ψυχολογία, Βοσνιάδου Σ(επιµ.), Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Κοινωνική Ψυχολογία. 
Κλινική Ψυχολογία, τοµος β΄, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σελ.48 
56 ΓΕΩΡΓΑΣ ∆.,(1990), Κοινωνική Ψυχολογία, τόµος Α΄, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 
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ενδιαφέρον και να επιτύχει την αλλαγή των στάσεων του κοινού, πρέπει η συχνότητα της 

επανάληψης να είναι προγραµµατισµένη και συστηµατική. 

Τα χαρακτηριστικά του δέκτη, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο του µηνύµατος και τον 

τρόπο παρουσίασης του επηρεάζουν την αλλαγή των στάσεων. Τα χαρακτηριστικά τα οποία 

έχουν µελετηθεί περισσότερο είναι η νοηµοσύνη και η αυτοεκτίµηση. Η νοηµοσύνη και η 

αυτοεκτίµηση δεν έχουν απόλυτη συνάφεια µε την αλλαγή των στάσεων, είναι πολύπλοκες 

παράµετροι που επηρεάζουν σε συνάρτηση µε τις προηγούµενες παραµέτρους, που αφορούν 

τα χαρακτηριστικά της πηγής και του µηνύµατος. Ένα  ακόµα χαρακτηριστικό του ατόµου είναι 

ότι προσπαθεί να αποφύγει καταστάσεις γνωστικής ασυµφωνίας. Το άτοµο ενεργοποιεί 

διάφορους µηχανισµούς για να αποφύγει την αλλαγή των στάσεων. Ο βαθµός αφοσίωσης του 

ατόµου προς τη στάση και η εµπέδωση της στάσης αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την 

ενδεχόµενη αντίσταση του ατόµου στην αλλαγή. 

 Έχουν περιγραφεί πέντε τακτικές που ενεργοποιεί το άτοµο, ώστε να αντισταθεί στη 

αλλαγή των στάσεων. Αυτές είναι: α) η χρήση λογικών επιχειρηµάτων, όπου το άτοµο 

υποστηρίζει τη στάση του βρίσκοντας λογικά επιχειρήµατα τα οποία την ενισχύουν, β) η 

µείωση του κύρους της πηγής, όπου το άτοµο προσπαθεί να µειώσει την αξιοπιστία της 

πηγής δυσφηµίζοντας την, γ) η διαστρέβλωση του µηνύµατος, η οποία µπορεί να είναι υπέρ 

της αρχικής στάσης του ατόµου, οπότε και ονοµάζεται αφοµοίωση ή κατά της θέσης, οπότε 

και ονοµάζεται αντίθεση, δ) η χρήση των µηχανισµών άµυνας, η οποία είναι ασυνείδητη και 

αποσκοπεί στη µείωση του  άγχους που δηµιουργεί η γνωστική ασυµφωνία και ε) η απλή 

απόρριψη του µηνύµατος από το άτοµο, το οποίο απορρίπτει κατηγορηµατικά το µήνυµα 

χωρίς να αιτιολογήσει ή να επιχειρηµατολογήσει. 

 Η διαδικασία της ψυχολογικής αναδραστικότητας αφορά τη περίπτωση όπου ο στόχος 

αλλάζει τη στάση του προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επεδίωκε η πηγή. Το 

παραπάνω εµφανίζεται όταν ο στόχος κατανοήσει ότι η πηγή προσπαθεί εσκεµµένα να τον 

επηρεάσει, περιορίζοντας την προσωπική του ελευθερία. Αρκετές περιπτώσεις έχουν 

αναφερθεί, όπου τα άτοµα αντιστέκονται στην αλλαγή, όταν έχουν προειδοποιηθεί ότι 

πρόκειται να γίνει προσπάθεια επιρροής τους.  

Ο McGuire υπέθεσε ότι υπάρχουν δύο τρόποι αντίστασης στην αλλαγή της στάσης, 

βασιζόµενος στην αναλογία του ιατρικού µοντέλου. Οι δυο αυτοί τρόποι είναι «υποστηρικτική 

άµυνα, δηλαδή η ενίσχυση των στάσεων του ατόµου µε πρόσθετα επιχειρήµατα υπέρ της 

θέσης του και η άµυνα του εµβολιασµού, µε την οποία, αν γίνει µια ασθενής επίθεση στις 

στάσεις του ατόµου (όπως το εµβόλιο), το άτοµο θα αναπτύξει αντεπιχειρήµατα (όπως τα 

αντισώµατα) και έτσι θα µπορεί να υπερασπιστεί τη στάση του σε µια µελλοντική ισχυρή 

επίθεση, δηλαδή θα αντισταθεί στην προσπάθεια επιρροής»57. 

Σύµφωνα µε το Γεώργα σηµαντική παράµετρος στη διαδικασία αλλαγής των στάσεων 

είναι οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες βρίσκεται το άτοµο, οι οποίες µπορούν να το 

επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα. Σηµαντική είναι η επιρροή των κοινωνικών οµάδων στην 
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αλλαγή των στάσεων του ατόµου. Το άτοµο για να παραµείνει στην οµάδα που ανήκει και να 

ενισχύσει αυτή την παραµονή, οδηγείται αρκετά συχνά στην υποστήριξη των στάσεων των 

«αρχηγών» της οµάδας. Τα σηµαντικά πρόσωπα για κάθε άτοµο είναι η οικογένεια, οι φίλοι, 

από τα οποία επηρεάζεται τόσο στη διαµόρφωση όσο και στην αλλαγή των στάσεων του. Ο 

υποκειµενικός πολιτισµός επιπλέον αναφέρεται στις γενικές παραµέτρους της κάθε κοινωνίας, 

στην οποία ζει το άτοµο και επηρεάζουν τις στάσεις. Τα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι τρεις 

διαστάσεις, είναι πιθανόν να ποικίλουν από κοινωνία σε κοινωνία. Οι τακτικές, εποµένως, που 

χρησιµοποιούνται για την αλλαγή των στάσεων είναι διαφορετικές ανάλογα µε την σηµασία 

που δίνει η κάθε κοινωνία σε κάθε διάσταση των στάσεων. Χαρακτηριστική ελληνική τακτική 

είναι η συγκίνηση των άλλων , η ελληνική κοινωνία ως ένα βαθµό εστιάζει στην αλλαγή του 

συναισθηµατικού στοιχείου των στάσεων.  

Έχει µελετηθεί αρκετά ο ρόλος των µέσων µαζικής επικοινωνίας(ΜΜΕ) τόσο στη 

διαµόρφωση όσο και στην αλλαγή των στάσεων του κοινού. Είναι σχεδόν εξακριβωµένο ότι τα 

µέσα ενηµέρωσης και κυρίως η τηλεόραση αποτελεί ισχυρό µέσο για τη διαµόρφωση των 

στάσεων. Ο συµπεριφορισµός, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεωρεί ότι τα ΜΜΕ έχουν τη 

δύναµη να επηρεάσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το κοινό.  

Όσον αφορά τη διαµόρφωση νέων στάσεων για θέµατα στα οποία το άτοµο δεν είχε 

συγκεκριµένες στάσεις, τα ΜΜΕ διαθέτουν αρκετή δύναµη, κυρίως στα παιδιά. Σε 

ολοκληρωτικά καθεστώτα επίσης όπου δεν υπάρχει πολυφωνία, η διαµόρφωση και αλλαγή 

των στάσεων µπορεί να προκύψει από τα ΜΜΕ. Σε δηµοκρατικές κοινωνίες όπου υπάρχει 

ελεύθερη έκφραση και ποικιλία απόψεων, η τηλεόραση δεν θεωρείται τόσο ισχυρή, όπως αυτή 

παρουσιάζεται58.  

Οι θεµελιώδεις στάσεις των ατόµων, κατά τον Katz, δύσκολα επηρεάζονται από την 

τηλεόραση. Ο επηρεασµός των ατόµων από τα µηνύµατα που αυτή µεταφέρει, εξαρτάται 

κυρίως από άλλους παράγοντες και όχι από τα ΜΜΕ. Σύµφωνα µε έρευνες, η επαφή µε 

σηµαντικά πρόσωπα για το άτοµο είναι πιο καθοριστική από αυτή µε τα ΜΜΕ, όσον αφορά τη 

διαµόρφωση της τελικής στάσης.  

Ο Klapper59 εξετάζοντας τα συµπεράσµατα διαφόρων ερευνών κατέληξε στο ότι τα ΜΜΕ 

περισσότερο ενισχύουν τις υπάρχουσες στάσεις, γνώµες και συµπεριφορές. Το άτοµο 

εποµένως επιλέγει τα µηνύµατα και απορρίπτει αυτά που είναι αντίθετα µε τις στάσεις του. Το 

τελικό συµπέρασµα είναι ότι τα ΜΜΕ ασκούν καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση των στάσεων, 

ενώ αντίθετα στην αλλαγή των στάσεων δεν αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα, καθώς 

υπάρχουν άλλοι σηµαντικότεροι.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί το είδος της αλλαγής των στάσεων, καθώς από 

αυτό εξαρτάται αν η αλλαγή θα είναι προσωρινή ή µόνιµη. Η αναγνώριση της µονιµότητας της 

αλλαγής αποτελεί σηµαντικό στοιχείο, καθώς επιτρέπει να προβλέπονται οι αντιδράσεις των 
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ατόµων σε κάποια γεγονότα. Σηµαντική εποµένως είναι η διερεύνηση των συνθηκών οι οποίες 

οδηγούν σε µόνιµες µεταβολές, δηλαδή σε αλλαγές που εκφράζουν κάποιο βαθµό 

αναδιοργάνωσης των αξιών60. 

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αλλαγής των στάσεων που προκαλούνται από 

κοινωνικές επιρροές. Οι διαφορές στο επίπεδο των αλλαγών αντιστοιχούν σε αλλαγές στη 

διαδικασία µε την οποία το άτοµο αποδέχεται την επιρροή, δηλαδή ανάλογα µε τη διαδικασία 

επιρροής αντίστοιχο είναι και το επίπεδο αλλαγής των στάσεων. Ο Kelman61 διακρίνει τρία 

είδη επιρροής την ενδοτικότητα, την ταύτιση και την εσωτερίκευση. 

Η ενδοτικότητα αναφέρεται, όταν το άτοµο δέχεται κοινωνική επιρροή µε σκοπό να 

επιτύχει κάποια ευνοϊκή αντίδραση από ένα άλλο πρόσωπο ή οµάδα. Το άτοµο εποµένως θα 

αποκοµίσει κάποια οφέλη από την αλλαγή, η οποία δεν προέρχεται από την κατανόηση του 

περιεχοµένου της επιρροής. Με την ενδοτικότητα το άτοµο ικανοποιείται, καθώς ωφελείται στο 

κοινωνικό αποτέλεσµα της αποδοχής της επιρροής. 

Όταν το άτοµο επιδιώκει τη διατήρηση ή δηµιουργία µιας σχέσης µε ένα άλλο πρόσωπο 

ή οµάδα και για το λόγο αυτό δέχεται επιρροή, έχουµε την ταύτιση. Μέσω της ταύτισης το 

άτοµο υιοθετεί τις αντιδράσεις στις οποίες πιστεύει πραγµατικά, χωρίς όµως να κατανοεί 

πλήρως το περιεχόµενο τους. Υιοθετεί την συµπεριφορά µε σκοπό να επιτύχει την επιθυµητή 

για αυτόν σχέση µε το άτοµο ή την οµάδα. Η ταύτιση εποµένως προσφέρει ικανοποίηση στο 

άτοµο που οφείλεται στην πράξη. 

Εσωτερίκευση τέλος, έχουµε όταν το άτοµο δέχεται επιρροή, το περιεχόµενο και η φύση 

της οποίας, ανταµείβει το άτοµο. Υιοθετεί το περιεχόµενο της επιρροής επειδή συµπίπτει µε το 

δικό του σύστηµα αξιών. Η εσωτερίκευση παρέχει ικανοποίηση στο άτοµο που οφείλεται στο 

περιεχόµενο της νέας συµπεριφοράς. 

 

2.4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί από διάφορους ερευνητές οι οποίοι 

προσπαθούν να ανακαλύψουν τις στάσεις του κοινού για διάφορα θέµατα. Τα τελευταία 

χρόνια έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φαινόµενο της µετανάστευση και το ποιες είναι 

οι στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται 

στοιχεία από ορισµένες έρευνες.  

Σύµφωνα µε έρευνα του Γαλάνη62, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1992 στη ∆υτική 

Ελλάδα, το 60,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συµπεριφέρεται διαφορετικά στους Αλβανούς 

από ότι στους Βορειοηπειρώτες που το 70,5% ήθελε να επαναπατρισθούν και να κλείσουν τα 

                                                                                                                                                                                        
59 Kelman H.C, (1989), Ενδοτικότητα- Ταύτιση και Εσωτερίκευση. Τρεις διαστάσεις µεταβολής των στάσεων, 
Παπαστάµου Στ.(επιµ), Η κοινωνική επιρροή, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σελ. 109-124 
60 Kelman H.C.,(1989),Ενδοτικότητα-Ταύτιση και Εσωτερίκευση. Τρεις διαστάσεις µεταβολής των στάσεων, 
Παπαστάµου Σ.(επιµ.),Η κοινωνική επιρροή, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σελ.109-124 
61 Kelman H.C.,(1989),Ενδοτικότητα-Ταύτιση και Εσωτερίκευση. Τρεις διαστάσεις µεταβολής των στάσεων, 
Παπαστάµου Σ.(επιµ.),Η κοινωνική επιρροή, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, σελ. 109-124 
62 Γαλάνης Γ., (1999), Μετανάστευση, επαφή και σχηµατισµός στερεοτύπων. Μια αποκαλυπτική έρευνα στη 
∆υτική Ελλάδα , Γαλάνης Γ., Moser H.(επιµ.), Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 
211-221 
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σύνορα. Επίσης σε ερώτηση «αν υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Αλβανού και 

ποια είναι» το 45,6% υποστήριξαν την εξωτερική εµφάνιση, το 42,8% την εξωτερική εµφάνιση 

και γνωρίσµατα ως προς τη συµπεριφορά, ενώ το 7,2% µόνο τα γνωρίσµατα ως προς τη 

συµπεριφορά. Το παραπάνω αποδεικνύει, ως ένα βαθµό, την απόδοση συλλογικών 

αρνητικών ιδιοτήτων σε Αλβανούς. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η εγκληµατικότητα που 

προβάλλεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η οποία ενισχύει τα στερεότυπα. Το 43,3% 

θεωρούσαν τις ανακοινώσεις των Μ.Μ.Ε για κλοπές και άλλες παραβάσεις του νόµου από 

πολλούς Αλβανούς ακριβείς. Τέλος, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 68,3% πιστεύουν ότι 

επικρατεί µια αρνητική εντύπωση για την εικόνα των µειονοτήτων. 

 Η Βαγενά63 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας που απευθύνθηκε 

αποκλειστικά σε δικαστές σχετικά µε την στάση αυτών απέναντι στους µετανάστες. Σηµαντικό 

είναι το γεγονός ότι οι δικαστές δεν είναι προκατειληµµένοι απέναντι στους µετανάστες καθώς 

στο ερώτηµα «τι αισθάνεστε για τους ξένους» το 50% ανέφερε ότι τρέφει συναισθήµατα 

συµπάθειας, το 4% αντιπάθειας, το 12% αδιαφορίας και το 26% ότι υπάρχει το αίσθηµα του 

φόβου. Καταλήγοντας οι δικαστές αναφέρουν ότι η στάση της κοινής γνώµης είναι αρνητική 

απέναντι στους µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα σήµερα, σε ποσοστό 80,6%. 

Επίσης στην έρευνα του Ψηµένου64 αναδεικνύεται η ιδιαίτερα αρνητική στάση των 

Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς. Αρκετοί είναι οι Έλληνες που αποδίδουν στους Αλβανούς 

ετικέτες όπως «εγκληµατικά στοιχεία», «βρώµικοι» κλπ., όπως και ότι είναι «ανίκανοι  να 

προσαρµοστούν στα δεδοµένα της Ελληνικής κοινωνίας».  

Τέλος η Κωσταντινίδου65 διεξήγαγε έρευνα σε δηµοσιεύµατα του αθηναϊκού 

Τύπου(1991-1999), προκειµένου να διερευνήσει πώς αυτός παρουσιάζει τους µετανάστες 

από την Αλβανία και αν και κατά πόσο ενισχύει το στερεότυπο του Αλβανού- Εγκληµατία. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι κατά κανόνα οι εφηµερίδες χρησιµοποιούν λέξεις, που 

ενισχύουν το εγκληµατικό στερεότυπο, καθώς οι Αλβανοί παρουσιάζονται σαν εγκληµατίες, 

αδίστακτοι κλπ. Επιπλέον στο σύνολο τους γενικά προβάλλουν τους Αλβανούς σαν απειλή, µε 

αποτέλεσµα να ενισχύουν την ανασφάλεια των ηµεδαπών. Παρά το γεγονός ότι 

παρατηρήθηκε µια πιο συντηρητική και µια πιο προοδευτική πλευρά η Κωνσταντινίδου 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο αθηναϊκός Τύπος στο σύνολο του προωθεί την εικόνα του 

Αλβανού εγκληµατία.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η στάση ενός ατόµου είναι δυνατόν να εµπεριέχει στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις. Η στερεοτυπική αντίληψη αποτελεί µία µορφή κατηγοριοποίησης και αποδίδει 

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά στα µέλη µίας οµάδας ανεξάρτητα από το αν αυτά 

                                                           
63 Βαγενά Ε.,(2002),Κοινωνικός αποκλεισµός, ρατσισµός και ξενοφοβία στην Ελλάδα σήµερα, Τσιγκανού 
Ι.(επιµ.), Οι εγκληµατολογικές όψεις του κοινωνικού αποκλεισµού, Αθήνα, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 406-426 
64 ΨΗΜΕΝΟΣ Ι.,(1995),Μετανάστευση στα Βαλκάνια. Κοινωνικός Αποκλεισµός στην Αθήνα, Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήσης. 
65 Κωνσταντινίδου Χ.,(1999),Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος.Η εγκληµατικότητα των Αλβανών 
µεταναστών στον αθηναϊκός Τύπο, Κουκουτσάκη Α.(επιµ.),Εικόνες εγκλήµατος, Αθήνα, εκδ. Πλέθρον,σ.103-137 
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ανταποκρίνονται ή όχι σε όλα τα άτοµα. Αποτελεί δηλαδή µία άκαµπτη κρίση για κάποιο 

πρόσωπο, πράγµα ή γεγονός. Τα στερεότυπα επηρεάζουν αρνητικά την επικοινωνία µεταξύ 

των ατόµων και µπορούν να εξαλειφθούν µέσω της ουσιαστικής επαφής. Το φαινόµενο της 

γενίκευσης που χαρακτηρίζει τα στερεότυπα εµφανίζεται και στις προκαταλήψεις. Η έννοια της 

προκατάληψης συνδέεται µε αυτή των στερεοτύπων. Ωστόσο η προκατάληψη σε αντίθεση µε 

τα στερεότυπα εκφράζει την ετοιµότητα του υποκειµένου να δείξει θετική ή αρνητική στάση 

απέναντι στο αντικείµενο και εµπεριέχει ένα είδος συναισθηµατικής εµπλοκής.  

Οι στάσεις αποτελούν την τρίτη διάσταση των κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Εκφράζουν την προδιάθεση για απόκριση σε κάποιο ερέθισµά και αποτελούνται από το 

γνωστικό στοιχείο, το συναισθηµατικό στοιχείο και την τάση για συµπεριφορά. Το γνωστικό 

στοιχείο περιλαµβάνει τις γνωστικές λειτουργίες του ατόµου, το συναισθηµατικό περιλαµβάνει 

τα συναισθήµατα αρέσκειας ή δυσαρέσκειας για το αντικείµενο και η τάση για συµπεριφορά 

δηλώνει την πρόθεση του ατόµου να εκδηλώσει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. Για τη 

διαµόρφωση των στάσεων έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, µε αποτέλεσµα η δηµιουργία 

αυτών να ερµηνεύεται από τις συµπεριφοριστικές θεωρίες, από τη λειτουργική θεωρία, από τη 

θεωρία της γνωστικής συνέπειας. Όλες οι θεωρίες προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα αίτια και 

τον τρόπο µε τα οποίο διαµορφώνονται οι στάσεις. Ωστόσο από τη στιγµή που έχει θεµελιωθεί 

µία στάση είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί η αλλαγή αυτής, καθώς πρέπει να βρεθεί ο 

κατάλληλος τρόπος προκειµένου να πεισθεί το υποκείµενο. 

Οι αναπαραστάσεις είναι νοητικά σχήµατα, που βοηθούν τα άτοµα να αντιληφθούν το 

περιβάλλον τους και να το κατανοήσουν. Είτε είναι ατοµικές είτε είναι οµαδικές αποτελούν µία 

µορφή κοινωνικής γνώσης και ερµηνείας, που διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση του 

ατόµου µε το περιβάλλον του, ενώ επηρεάζεται και από τα δεδοµένα του κάθε ατόµου όπως 

το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο και άλλα. Προκειµένου να τροποποιηθεί µία αναπαράσταση, 

απαραίτητο είναι να υπάρξει σύγκρουση ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την 

αναπαράσταση ή αλλαγή στη σχέση µεταξύ υποκειµένου και αντικειµένου. Η τροποποίηση 

της κοινωνικής αναπαράστασης επηρεάζει στη συνέχεια και τη στάση και συµπεριφορά του 

ατόµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων  περιλαµβάνουν τη διάκριση 

ανάµεσα σε «εµάς» και τους «άλλους». Έτσι και στην περίπτωση των σχέσεων µεταξύ των 

γηγενών και των µεταναστών πραγµατοποιείται παρόµοια διάκριση, βάση της οποίας οι 

µετανάστες θεωρούνται διαφορετικοί ή χαρακτηρίζονται ως «ξένοι». Η σχέση ανάµεσα σε 

αυτές τις δύο οµάδες µπορεί να γίνει αρνητική αν επικρατήσει η άποψη ότι οι µετανάστες 

αποτελούν απειλή για την κοινωνία. Η υποστήριξη της ιδεολογίας του εθνικισµού έχει ως 

αποτέλεσµα οι µετανάστες να γίνονται αντιληπτοί  ως «ξένοι» και ως απειλή για την 

οµοιοµορφία και την συνέχεια του έθνους. Ως απειλή γίνονται αντιληπτοί και από τα 

ξενοφοβικά άτοµα, που µπορεί να θεωρούν ότι οι µετανάστες κινούνται ενάντια στην 

κοινωνική ταυτότητα ή τα συµφέροντα τους. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης των εννοιών της 

ξενοφοβίας και του εθνικισµού, καθώς και των παραγόντων, οι οποίοι ενισχύουν τη 

δηµιουργία και εµφάνιση των φαινοµένων. 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια µε την ενίσχυση του µεταναστατευτικού φαινοµένου και την ολοένα 

αυξανόµενη παρουσία µεταναστών σε διάφορες χώρες και συγκεκριµένα και στην Ελλάδα τα 

φαινόµενα της ξενοφοβίας και του εθνικισµού έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε 

σχέση µε τους µετανάστες ο φόβος, που εµπεριέχει η έννοια της ξενοφοβίας, σχετίζεται µε 

αυτούς, καθώς γίνονται αντιληπτοί ως ξένοι, ως διαφορετικοί. Η ξενοφοβία ως έννοια, 

εκφράζει το φόβο προς το άγνωστο, προς όλα εκείνα τα άτοµα ή τις οµάδες που διαφέρουν 

από την οικεία οµάδα. Ως διαφορετικοί γίνονται αντιληπτοί σε κάποιο βαθµό και οι µετανάστες, 

µε αποτέλεσµα συχνά να έρχονται αντιµέτωποι µε ξενοφοβικές στάσεις. Ως απειλή 

θεωρούνται όµως και από τους υποστηρικτές του εθνικισµού, που υποστηρίζουν και 

υπερασπίζουν την κατά αυτούς µοναδικότητα, συνέχεια και οµοιογένεια του έθνους. 

Η ξενοφοβία ως φαινόµενο και ως έννοια µπορεί να οριστεί ως µία αρνητική στάση ή 

φόβος απέναντι σε άτοµα ή οµάδες που διαφέρουν ή θεωρείται ότι διαφέρουν σε κάποιο 

βαθµό από την οικεία οµάδα66. Εκφράζει το φόβο µίας οµάδας απέναντι σε µία άλλη, φόβος 

που συνοδεύεται από µία αρνητική διάθεση των µελών της οικείας οµάδας να αποδεχθούν ως 

νέα µέλη άτοµα που θεωρούνται διαφορετικά. Αναφέρεται δηλαδή «στη συλλογική αρνητική 

διάθεση να γίνουν δεκτά νέα µέλη που δεν παρουσιάζουν στοιχεία κοινότητας στην εκάστοτε 

κοινωνία»67. Ο φόβος στη ξενοφοβία αποτελεί κυρίαρχο συναίσθηµα, καθώς ο «άλλος» ή οι 

«άλλοι» γίνονται αντιληπτοί ως απειλή, που µπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις είτε 

                                                           
66 Hjerm M.,(2004), «Defending Liberal Nationalism. At what cost?», Journal of Ethnic and Migration Studies, 
Vol. 30, No. 1, pp.41- 57, http://newfirstsearch.oclc.org  
67 Αντώνης Μ., (1998), Εµείς και οι «άλλοι», οι διαφορετικοί, οι ξένοι. Η σύγκρουση στο συµβολικό πεδίο, 
Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός, Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σελ 729. 
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στα συµφέροντα την οµάδας και σε όσα αυτή απολαµβάνει, είτε στην ίδια την ταυτότητα της 

οµάδας. 

Έτσι οι «άλλοι» µπορεί να θεωρηθεί ότι κινούνται κατά τρόπο απειλητικό και επικίνδυνο 

για την ταυτότητα της οµάδας και την ίδια την οντότητα της. Η ταυτότητα δίνει στα άτοµα τη 

δυνατότητα να αυτό-προσδιοριστούν. Ωστόσο «η ταυτότητα δεν είναι κάτι φυσικό και 

αµετάκλητο, αλλά είναι περισσότερο µία νοητική κατασκευή που διαµορφώνεται µέσα από 

µακρόχρονες και πολύπλοκες διαδικασίες» και «εµπερικλείει πάντοτε τη διαφορετικότητα και 

την έννοια του άλλου, ενώ συγκροτείται µέσα σε ένα πλέγµα σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων»68. Αν και εµπεριέχει τη διάκριση ανάµεσα σε «εµάς» και τους «άλλους», η 

ίδια δεν οδηγεί στη δηµιουργία ξενοφοβίας. Αντιθέτως µεταβάλλεται, ενώ µέσα από την 

αλληλεπίδραση µπορεί να εµπλουτιστεί και να αποφύγει την παρακµή ή το θάνατο, που 

µπορεί να επέλθει αν αποτελέσει ένα κλειστό σύστηµα. Μέσα όµως από τη σκοπιά της 

ξενοφοβίας η ταυτότητα µπορεί να θεωρηθεί ότι απειλείται από την παρουσία ξένων στοιχείων 

και από την επαφή µε αυτά. 

Η αντιλαµβανόµενη όµως απειλή µπορεί να µη θεωρηθεί ότι κινείται ενάντια στην 

ταυτότητα της οµάδας, αλλά ενάντια στα συµφέροντα της και στο γενικό καλό αυτής. Τα άτοµα 

συγκροτούνται σε οµάδες προκειµένου να καλύψουν ορισµένες ανάγκες και να εκπληρώσουν 

από κοινού ορισµένους στόχους. Μέσω της οµάδας και µίας συγκεκριµένης κοινωνικής 

κατάστασης τα άτοµα θεωρούν ότι απολαµβάνουν ορισµένα αγαθά, αγαθά τα οποία µπορούν 

να απειληθούν από τους ξένους, τους διαφορετικούς. Έτσι, παραδείγµατος χάρη, είναι 

δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι µετανάστες ερχόµενοι σε µία χώρα, ευθύνονται για την αύξηση της 

ανεργίας των ντόπιων. Ο φόβος εποµένως µπορεί να βασίζεται στην άποψη ότι η ευηµερία 

και το συµφέρον της οµάδας κινδυνεύουν από την παρουσία των «ξένων». 

Οι «ξένοι», οι διαφορετικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της ξενοφοβίας, 

καθώς αυτοί εκλαµβάνονται ως επικίνδυνοι για την έσω-οµάδα. Το διαφορετικό συνεπάγεται 

το απειλητικό. Τα άτοµα ή οι οµάδες εκείνες που δε διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά µε την 

οικεία οµάδα γίνονται αντιληπτά ως επικίνδυνα και προκαλούν φόβο. Η αλληλεπίδραση µε 

τους «άλλους» µπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο και τον εµπλουτισµό, αυτό όµως δε γίνεται 

αντιληπτό εξαιτίας του φόβου. Ο φόβος για τους «άλλους» κυριαρχεί και τα όποια θετικά 

αποτελέσµατα από την ουσιαστική επαφή δε γίνονται αντιληπτά, καθώς αυτοί θεωρούνται 

επικίνδυνοι για την οµάδα. 

Ως επικίνδυνοι για την οµάδα γίνονται αντιληπτοί οι «άλλοι» και από την πλευρά του 

εθνικισµού. Οι «ξένοι» θεωρείται από τους υποστηρικτές του εθνικισµού, ότι κινούνται 

απειλητικά προς το έθνος, τη µοναδικότητα και την οµοιοµορφία του. Έτσι οι µετανάστες 

έρχονται σε αντίθεση µε την οµοιογένεια, που επιθυµεί και επιδιώκει να επιβάλλει ο εθνικισµός 

στα πλαίσια µίας χώρας , µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται από τους υποστηρικτές της 

εθνικής οµοιογένειας σαν µία ανεπιθύµητη και επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή εσωτερική 

                                                           
68 Μαράτου Αλιπράντη Α.- Γαληνού Π.,(2000), Πολιτισµικές ταυτότητες: από το τοπικό στο παγκόσµιο;, 
Κωνσταντοπούλου Χρ., Μαράτου Αλιπράντη Α., Γερµανός ∆., Οικονόµου Θ.(επιµ.), «Εµείς» και οι «Άλλοι». 
Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σελ. 110,111 
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µειονότητα. Επιθυµία των υποστηρικτών του εθνικισµού αποτελεί η διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής και της «καθαρότητας» του έθνους, στοιχεία που πιθανόν να θεωρήσουν ότι 

απειλούνται από τους µετανάστες. 

Η επιθυµητή εσωτερική οµοιογένεια που προωθεί και υποστηρίζει ο εθνικισµός 

συνδέεται άµεσα µε την εθνικιστική ιδεολογία. Σύµφωνα µε την εθνικιστική αντίληψη τα µέλη 

µίας οµάδας ανθρώπων, που χαρακτηρίζονται ως έθνος, συνδέονται στενά µεταξύ τους, 

καθώς διαθέτουν κοινές ρίζες και παράδοση και έχουν κατά συνέπεια κοινά χαρακτηριστικά. Η 

παράδοση παίζει σηµαντικό ρόλο, συνδέοντας το παρόν µε το παρελθόν και παρουσιάζοντας 

τη συγκεκριµένη οµάδα ατόµων σαν ένα έθνος οµοιογενές και µε στενούς δεσµούς µε το 

παρελθόν του. 

Η εθνικιστική όµως αυτή αντίληψη της οµοιογένειας και της συνέχειας του έθνους 

χρησιµοποιεί την παράδοση κατά τρόπο επιλεκτικό, προκειµένου να προβάλλει τα στοιχεία 

αυτά και να τα παρουσιάσει σαν φυσικά. Η επιλεκτική παράδοση τονίζει ορισµένα στοιχεία, 

αντίθετα µε κάποια άλλα που αγνοεί και η ίδια «χρησιµοποιείται για να επικυρώσει το παρόν 

και να το συνδέσει µε το παρελθόν, προσφέροντας την αίσθηση µιας προδιαγεγραµµένης 

συνέχειας»69. Έτσι το έθνος παρουσιάζεται ως µία φυσική οντότητα, που οι υποστηρικτές του 

εθνικισµού επιθυµούν πολλές φορές να προστατέψουν. 

Ακολουθώντας όµως κανείς τις απόψεις των υποστηρικτών του εθνικισµού οδηγείται σε 

µία αυστηρή κατηγοριοποίηση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα παραβλέπει το γεγονός ότι 

κάθε πολιτισµός αποτελεί δηµιούργηµα ανταλλαγών και ότι κάθε έθνος- κράτος δεν είναι 

δυνατόν να θεωρείται οµοιογενές και «καθαρό». Ο εθνικισµός αγνοεί τα στοιχεία αυτά, ενώ 

δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία εκείνα που φανερώνουν στενές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη 

της οµάδας- έθνους. 

Για το λόγο αυτό, θεωρείται από πολλούς µελετητές του εθνικισµού ότι εµπεριέχει 

έντονα το φαντασιακό στοιχείο. Σύµφωνα µε τον Benedict Anderson70 το έθνος αποτελεί µία 

φαντασιακή πολιτική κοινότητα, η οποία φαντάζεται τον εαυτό της ως µία κοινότητα 

ανθρώπων που τους συνδέει βαθιά συντροφικότητα, έχει καθορισµένα εδαφικά όρια και 

διεκδικεί αυτονοµία και αυτοδιάθεση για τους πολίτες της. Ο Anderson τονίζει ιδιαίτερα το 

φαντασιακό χαρακτήρα του έθνους και υποστηρίζει, ότι αποτελεί φαντασιακή κοινότητα, 

καθώς δεν είναι δυνατόν όλα τα µέλη να γνωρίζονται µεταξύ τους, ότι αποτελεί φαντασιακή 

σύλληψη ως οριοθετηµένο, καθώς διαθέτει συγκεκριµένα σύνορα που θεωρείται ότι 

περικλείουν το έθνος, ότι αποτελεί φαντασιακή σύλληψη ως κυρίαρχο, καθώς γεννήθηκε την 

εποχή του ∆ιαφωτισµού ο οποίος κατέστρεψε τη νοµιµότητα της ελέω θεού µοναρχίας και ότι 

τέλος αποτελεί φαντασιακή σύλληψη ως κοινότητα, καθώς αν και θεωρείται ότι τα µέλη του 

συνδέονται µεταξύ τους µε συντροφικότητα υπάρχει ανισότητα και εκµετάλλευση. Επιπλέον ο 

Anderson είναι αντίθετος µε την άποψη, ότι τα έθνη αποτελούν αρχαίες οντότητες και είναι 

                                                           
69 ΒΡΥΖΑΣ Κ.,(1997), Παγκόσµια Επικοινωνία και Πολιτιστικές Ταυτότητες, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
σελ.175,176. 
70 ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ Α.,(1997), Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού, 
Αθήνα, εκδ. Νεφέλη. 
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στενά συνδεδεµένα µε το παρελθόν, άποψη στην οποία αντιτίθεται και ένας άλλος µελετητής 

του εθνικισµού, ο Gellner. 

Σύµφωνα µε τον Gellner «ο εθνικισµός δεν έχει καθόλου βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη 

ψυχή». Αντίθετα «αποτελεί στην πραγµατικότητα συνέπεια µίας νέας µορφής κοινωνικής 

οργάνωσης, θεµελιωµένης πάνω σε βαθιά εσωτερικευµένους, εξαρτώµενους από την 

εκπαίδευση υψηλούς πολιτισµούς, που καθένας τους προστατεύεται από το δικό του 

κράτος»71. 

Οι δύο αυτοί µελετητές του εθνικισµού, όπως και αρκετοί άλλοι, έρχονται σε αντίθεση µε 

την ιδεολογία και τα πιστεύω του εθνικισµού. Οι υποστηρικτές του εθνικισµού αντιλαµβάνονται 

το έθνος τους ως συνεχές και οµοιόµορφο και ως ένα κοµµάτι του εαυτού τους, που το 

περιβάλλουν µε αγάπη. Συχνά η αγάπη αυτή µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην αυτοθυσία, 

ενώ οι δεσµοί των ατόµων µε το έθνος τους θεωρούνται ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί και ότι 

χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια. 

Η αγάπη αυτή για το έθνος είναι δυνατόν θεωρητικά, όπως υποστηρίζει ο Gellner72, να 

λειτουργήσει µε ένα οικουµενικό πνεύµα, σύµφωνα µε το οποίο κάθε έθνος υποστηρίζει τον 

εαυτό του αλλά ταυτόχρονα σέβεται και τα άλλα έθνη. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση 

ισχύει µία αυστηρή κατηγοριοποίηση και οι µειονοτικοί πληθυσµοί µέσα σε ένα κράτος, όπως 

είναι οι µετανάστες, µπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση εξαιτίας της επιθυµητής, από τον 

εθνικισµό, οµοιοµορφίας. 

Μέσα από το πρίσµα του εθνικισµού οι µετανάστες γίνονται αντιληπτοί ως απειλή για τη 

«µοναδικότητα» και τη «σπουδαιότητα» του οικείου έθνους. Παράλληλα ως απειλή γίνονται 

αντιληπτοί και από τα ξενοφοβικά άτοµα, τα οποία θεωρούν ότι αυτοί οι «άλλοι» κινούνται 

απειλητικά για την έσω- οµάδα και τα συµφέροντα αυτής. Ο διαχωρισµός ανάµεσα στο 

«εµείς» και οι «άλλοι» αποτελεί σηµαντικό στοιχείο τόσο στον εθνικισµό όσο και στη 

ξενοφοβία. Η διάκριση ανάµεσα στη «δική µας» οµάδα και τη «ξένη» οµάδα πραγµατοποιείται 

µέσα στα πλαίσια των διοµαδικών σχέσεων και συχνά οδηγεί στη δηµιουργία διακρίσεων και 

στην επιφυλακτική ή αρνητική στάση προς την άλλη οµάδα. 

 

3.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
Στη ξενοφοβία κυριαρχεί το συναίσθηµα του φόβου, συναίσθηµα το οποίο επηρεάζει τις 

σχέσεις µεταξύ των οµάδων δηµιουργώντας ανάµεσα σε αυτές απόσταση. Εξαιτίας του 

φόβου, η επαφή και η επικοινωνία ανάµεσα σε «εµάς» και τους «άλλους» γίνεται 

δυσκολότερη, ενώ όσο πιο πολύ ο «ξένος» ή η «ξένη» οµάδα πλησιάζει την οικεία οµάδα, 

τόσο περισσότερο η τελευταία δηµιουργεί µεγαλύτερη απόσταση. Απόσταση ανάµεσα σε 

«εµάς» και τους «άλλους» µπορεί να δηµιουργηθεί εξαιτίας µίας ισχυρής συλλογικής 

ταυτότητας. Όταν τα µέλη µίας οµάδας υπερασπίζονται µε πάθος τη συλλογική τους ταυτότητα 

και συµπεριφέρονται ως µία κλειστή οµάδα, είναι δυνατόν να εµφανιστεί το φαινόµενο της 

ξενοφοβίας. Μία συλλογική ταυτότητα βασίζεται στην επιβεβαίωση του «εµείς» και στην 
                                                           
71 GELLNER E.,(1992), Έθνη και Εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, σελ. 70,93. 
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υποβάθµιση των «άλλων», τα οποία είναι ικανά εξαιτίας της υπερβολής να οδηγήσουν στη 

ξενοφοβία. 

Ξενοφοβία µπορεί να δηµιουργηθεί και από την πεποίθηση ότι οι «άλλοι» κινούνται 

επικίνδυνα ως προς την εθνική ταυτότητα. Οι υποστηρικτές της εθνικής ταυτότητας είναι 

πιθανόν να θεωρήσουν, ότι οι «ξένοι» αποτελούν απειλή για αυτήν και το έθνος, καθώς 

διαταράσσουν την οµοιογένεια, οµοιοµορφία και τη συνέχεια αυτού, στοιχεία που θεωρούν 

δεδοµένα και φυσικά. Η υπεράσπιση της οµοιογένειας του έθνους συµβάλλει στην 

κατηγοριοποίηση των οµάδων και µπορεί εύκολα να οδηγήσει στη ξενοφοβία. Έτσι οι 

µετανάστες που κατοικούν σε µία χώρα και συγκεκριµένα στην Ελλάδα µπορεί να γίνουν 

αντιληπτοί ως επικίνδυνοι για τη γνησιότητα του ελληνικού έθνους, την εθνική ταυτότητα και 

κουλτούρα. 

Ο «άλλος» γίνεται αντιληπτός ως ξένος και πολλές φορές ως επικίνδυνος για την εθνική 

ταυτότητα. Η υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας θεωρείται ως υποχρέωση των µελών του 

έθνους, υποχρέωση που προωθείται σηµαντικά µε τη βοήθεια ορισµένων µηχανισµών και 

µέσων. 

Κυρίως προωθείται από τις λειτουργίες του κράτους, καθώς αυτό κατά κύριο λόγο είναι 

συνδεδεµένο µε το έθνος. Το κράτος, ως εκφραστής συνήθως του έθνους, προστατεύει και 

προωθεί την ανάπτυξη και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας προστατεύοντας παράλληλα και 

τη δική του οντότητα. Έτσι το εθνικό συµφέρον υπηρετώντας το πολιτικό συµφέρον 

υποστηρίζεται από το κράτος, το οποίο καλλιεργεί την εθνική συνείδηση µέσω των 

µηχανισµών του. Μηχανισµοί, όπως είναι τα δικαστήρια, ο στρατός και το σχολείο, 

συµβάλλουν σηµαντικά στην καλλιέργεια της ιδέας της εθνικής συνείδησης. 

Το σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέσο προώθησης της εθνικής συνείδησης, 

καθώς αναλαµβάνει να κοινωνικοποιήσει σε σηµαντικό βαθµό τα µέλη µίας κοινωνίας. 

Αποτελώντας τον κύριο κοινωνικό θεσµό µετάδοσης γνώσεων καλλιεργεί και αναπαράγει την 

εθνική ταυτότητα προωθώντας παράλληλα την αγάπη για την πατρίδα. Οι γνώσεις και τα 

µηνύµατα που δίνονται µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος προσλαµβάνονται από τα άτοµα 

συνήθως ως αληθινά, µε αποτέλεσµα συχνά η οµοιογένεια, η συνέχεια και η µοναδικότητα του 

έθνους να γίνονται αντιληπτά ως φυσικά και αναµφισβήτητα. Ο µηχανισµός της εκπαίδευσης 

διαθέτει τη δυνατότητα επηρεασµού των ατόµων, επηρεασµού που προωθείται µέσω και των 

µαθηµάτων που διδάσκονται, όπως είναι για παράδειγµα η ιστορία73.  

Η ιστορία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Μέσω αυτής 

αντλούνται στοιχεία από το παρελθόν κα το έθνος προβάλλεται ως οµοιογενές και συνεχές. 

Με τη χρήση ορισµένων στοιχείων και την απόκρυψη άλλων από το παρελθόν, το έθνος 

εξυµνείται και τα άτοµα αποκτούν µία φαντασιακή εθνική συνείδηση. Χρησιµοποιούµενη για 

την κάλυψη συµφερόντων και προς όφελος του εθνικού συµφέροντος αποτελεί ένα σηµαντικό 

µέσο δηµιουργίας της εθνικής ταυτότητας, καθώς προβάλλει στα άτοµα µία συγκεκριµένη 

                                                                                                                                                                                        
72 GELLNER E.,(1992), Έθνη και Εθνικισµός, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια. 
73 ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α.- ∆ΡΑΓΩΝΑ Θ. (επιµ.),(1997), Τι είν’ η πατρίδα µας; Εθνοκεντρισµός στην Εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια.    
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ιστορία, που υπερυψώνει τα εθνική ταυτότητα και τις αξίες αυτής. Η χρήση της ιστορίας 

προωθείται από το κράτος, το οποίο παράλληλα συµβάλλει στην ανάπτυξη του εθνικού 

αισθήµατος µέσω των µνηµείων, των εθνικών εορτασµών, των εθνικών ύµνων και της 

σηµαίας. 

Παράλληλα µε το κράτος η εθνική ταυτότητα προβάλλεται και ενισχύεται και από τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όπως αναφέρει ο Gellner, απλώς και µόνο η λειτουργία των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης συµβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας, καθώς 

απευθύνεται σε συγκεκριµένο πληθυσµό, µε συγκεκριµένο τρόπο. Ωστόσο αρκετά είναι τα 

µηνύµατα που στέλνονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µηνύµατα που µπορούν να 

ενισχύσουν την εθνική ταυτότητα ή ακόµα και να οδηγήσουν σε εθνικό πανικό. Σε αρκετές 

περιπτώσεις προβάλλεται ότι το έθνος απειλείται από διάφορους παράγοντες, όπως 

παραδείγµατος χάρη από τους µετανάστες, οι οποίοι παρουσιάζονται ως διαφορετικοί από 

«εµάς» και πολλές φορές ως εγκληµατίες. Ενδεικτική είναι η έρευνα, που πραγµατοποίησε η 

Κωνσταντινίδου74 στον αθηναϊκό Τύπο κατά τη χρονική περίοδο 1991-1999, σχετικά µε τον 

τρόπο παρουσίασης των Αλβανών µεταναστών από τον Τύπο. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε 

ότι κατά κανόνα ο αθηναϊκός Τύπος στο σύνολο του προωθεί την εικόνα της ελληνικής εθνικής 

οµάδας, εθνικής οµάδας που απειλείται από τους Αλβανούς µετανάστες, καθώς αυτοί 

προβάλλονται σαν απειλή για το έθνος. Ακόµα και στη σύγχρονη εποχή, που τα παγκόσµια 

µέσα επικοινωνίας έχουν ενισχυθεί, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ενός κράτους διαθέτουν την 

ικανότητα να προωθούν την εθνική ιδεολογία και να ενισχύουν την εθνική ταυτότητα. 

Η διάκριση ανάµεσα στη «δική µας» οµάδα και τη «ξένη» και η προώθηση της έννοιας 

του έθνους, τροφοδοτούνται συνεχώς τόσο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όσο και από 

τους µηχανισµούς του κράτους. Αυτά συµβάλλοντας σηµαντικά στην κοινωνικοποίηση των 

ατόµων επηρεάζουν, συχνά κατά τρόπο µη εµφανή από τα άτοµα, την ανάπτυξη και 

προώθηση της εθνικής ταυτότητας και ιδεολογίας. Έτσι, µε τη βοήθεια και αυτών των 

µηχανισµών αναπτύσσονται τα εθνικά συναισθήµατα, οι εθνικές πεποιθήσεις και οι εθνικές 

συµπεριφορές, απόψεις και εκφράσεις που συνδέονται µε τον εθνικισµό75.  

Η εθνική κουλτούρα ή η πολιτισµική ταυτότητα είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι απειλείται 

από την παρουσία ξένων στοιχείων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και εκδήλωση ξενοφοβίας. 

Ο φόβος στην περίπτωση αυτή βασίζεται στην άποψη, ότι ο πολιτισµός της εσω-οµάδας είναι 

µοναδικός και στενά συνδεδεµένος µε το παρελθόν και ότι µπορεί να αλλοιωθεί από την 

παρουσία των «ξένων» και την επαφή µε αυτούς. 

Η άποψη αυτή περί αλλοίωσης σχετίζεται µε τη φοβία για υποβάθµιση. Η φοβία για 

υποβάθµιση µπορεί να αποτελέσει αιτία εµφάνισης ξενοφοβίας, καθώς σύµφωνα µε το Weber 

εκφράζει τη «φοβία του καταποντισµού σε κάτι που θεωρείται κατώτερο», φοβία που 

                                                           
74 Κωνσταντινίδου Χ.,(1999), Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος. Η εγκληµατικότητα των Αλβανών 
µεταναστών στον αθηναϊκός Τύπο, Κουκουτσάκη Α.(επιµ.), Εικόνες εγκλήµατος, Αθήνα, εκδ. Πλέθρον. 
75 Dekker H., Malova D., Hoogendoorn S.,(2003), «Nationalism and Its Explanations», Political Psychology, Vol. 
24, No.2, pp. 345-376, http://newfirstsearch.oclc.org    



 49
«µεταµορφώνεται σε προστασία της αµιγούς φυλετικής ή εθνοτικής ταυτότητας» 76. Με την 

εξάλειψη των κοινωνικά ορατών διαφορών ανάµεσα στις οµάδες, είναι πιθανόν η οικεία οµάδα 

να αισθανθεί φόβο θεωρώντας ότι ερχόµενη σε επαφή µε τους «άλλους», η ίδια θα 

υποβιβαστεί. 

Επιπλέον ο ναρκισσισµός των υποστηρικτών της εθνικής ταυτότητας και η υπερβολική 

αυτοεκτίµηση τους ως µέλη ενός συγκεκριµένου έθνους είναι δυνατόν να οδηγήσει στη 

δηµιουργία και εκδήλωση της ξενοφοβίας. Ο ναρκισσισµός, αποτελώντας ένα µηχανισµό 

άµυνας απέναντι στην πιθανότητα υποτίµησης της εθνικής ταυτότητας εκφράζει ότι «εµείς» 

είµαστε µοναδικοί και ανώτεροι, στοιχεία που µπορεί να απειληθούν από τους «άλλους». Ο 

ναρκισσισµός δεν επιτρέπει την αντικειµενική αντίληψη της πραγµατικότητας και «η 

ναρκισσιστική στάση αποτελεί αµυντική διεργασία απέναντι σε αισθήµατα αποδυνάµωσης, 

που προέρχονται από την απώλεια της αίσθησης ελέγχου, κύρους, εξουσίας και της αίσθησης 

του ανήκειν, απώλειες που απειλούν την ταυτότητα»77.  

Στη δηµιουργία ξενοφοβίας µπορεί να οδηγήσει επίσης και ο εθνοκεντρισµός. Η έννοια 

του εθνοκεντρισµού αναφέρεται, σύµφωνα µε το Sumner, στην «τάση να τοποθετείται στο 

επίκεντρο η οικεία οµάδα για κάθε είδος κρίσης και αξιολόγησης, καθώς και να αξιολογούνται 

άλλες οµάδες µόνο αναφορικά µε αυτήν»78. Ο εθνοκεντρισµός δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου έθνους και διακρίνει την οικεία οµάδα από τις εξω-οµάδες 

κατά τρόπο γενικό και άκαµπτο. Περιλαµβάνοντας αρνητικά στερεότυπα για τις εξω-οµάδες 

και θετικά για την εσω-οµάδα είναι δυνατόν να οδηγήσει στη ξενοφοβία. 

Ο εθνικισµός και ο εθνοκεντρισµός µπορεί να αποτελέσουν τη βάση προκειµένου να 

δηµιουργηθεί και να εκδηλωθεί φόβος για τους «ξένους». Η ξενοφοβία και ο εθνικισµός 

συνδέονται, καθώς ο δεύτερος µπορεί να προσφέρει το ιδεολογικό του υπόβαθρο για την 

εκδήλωση του φόβου και καθώς και τα δύο φαινόµενα είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν την 

κοινωνική / εθνική περιχαράκωση και εσωστρέφεια ως µία µορφή άµυνας απέναντι στην 

απειλή. Παρόµοια και ο εθνοκεντρισµός µπορεί να συνδεθεί µε τη ξενοφοβία και να 

αποτελέσει βάση δηµιουργίας αυτής. Ο φόβος για τους «άλλους» είναι δυνατόν να προέλθει 

και από την παραδοχή της άποψης που εκφράζει ο εθνοκεντρισµός, άποψη σύµφωνα µε την 

οποία καθετί όµοιο γίνεται αποδεκτό, ενώ καθετί ανόµοιο και διαφορετικό απορρίπτεται. 

Ωστόσο ο εθνικισµός και ο εθνοκεντρισµός δεν είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε το 

φαινόµενο της ξενοφοβίας και δε συνεπάγονται πάντα την εµφάνιση αυτής. Η ξενοφοβία δεν 

µπορεί να θεωρηθεί άµεσο αποτέλεσµα αυτών και η πίστη στην εθνική οµάδα δεν συνδέεται 

απαραίτητα µε τη δηµιουργία και εκδήλωση φόβου απέναντι στους «ξένους»79. Τα αίτια 

                                                           
76 TAGUIEFF P.A.,(1998), Ο Ρατσισµός, Αθήνα, εκδ. Dominos, σελ. 71- 73. 
77 ∆ραγωνά Θ.,(1997), Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: ψυχολογικές στρατηγικές αντιµετώπισης, 
Φραγκουδάκη Α.- ∆ραγωνά Θ.(επιµ.), Τι είν’ η πατρίδα µας; Εθνοκεντρισµός στην Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, σελ. 86. 
78 Mummenday A.,(1999), Ξένοι στο κάτοπτρο των κοινωνικών προκαταλήψεων, Γαλάνης Γ.Ν., Moser H.(επιµ.), 
Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία.Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή έρευνα, Νοµικός Μ.∆.(µτφ.), Αθήνα, εκδ. 
Παπαζήση. 
79 Cashdan E.,(2001), «Ethnocentrism and Xenophobia: A Cross- Cultural Study», Current Anthropology, Vol.42, 
No. 5, pp.760-765 , www.anthro.utah.edu/PDFs/Papers/cashdan_CA01.pdf  
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δηµιουργίας του συγκεκριµένου φαινοµένου δεν µπορούν να οριστούν µε σαφήνεια και κατά 

τρόπο απόλυτο, ενώ σε κάθε κοινωνία, διαφορετικοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν 

στη γέννηση του φόβου για τους «άλλους». 

Οι «άλλοι» στη ξενοφοβία είναι δυνατόν να θεωρηθούν και ως απειλή ενάντια, όχι στην 

ταυτότητα της οµάδας, αλλά ενάντια στα συµφέροντα αυτής. Κοινωνικοοικονοµικοί 

παράγοντες µπορούν να οδηγήσουν στην αναστάτωση των µελών µίας οµάδας εξαιτίας των 

αλλαγών ή των δυσκολιών και στη δηµιουργία ξενοφοβίας. Η επιδείνωση, παραδείγµατος 

χάρη, της οικονοµικής ύφεσης µπορεί να αποτελέσει αιτία εµφάνισης ξενοφοβίας και 

µετατόπισης της ευθύνης στους µετανάστες, καθώς η κοινωνία αποφεύγει να αναλάβει τις 

ευθύνες της και να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες. Η αύξηση έτσι της ανεργίας, είναι πιθανόν να 

αποδοθεί στους µετανάστες και να δηµιουργηθεί ο φόβος, ότι αν αυξηθεί ο αριθµός αυτών θα 

ενισχυθεί η ανεργία και θα πληγούν τα συµφέροντα της οικείας οµάδας. 

Η αντιλαµβανόµενη απειλή µπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται ενάντια στα συµφέροντα της 

οµάδας ή ενάντια στην ταυτότητα αυτής. Όπου και αν κινείται όµως η απειλή, ο φόβος που 

βιώνεται είναι ισχυρός και η δηµιουργία αυτού βασίζεται σε στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 

αντίληψη του «άλλου» µέσω στερεοτύπων συµβάλλει στη ψευδή και υποκειµενική «γνώση» 

αυτού, στη λανθασµένη αντίληψη και κατά συνέπεια στη δηµιουργία µίας στάσης που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Η ψευδής αυτή πραγµατικότητα ενισχύεται από παράγοντες, όπως είναι λόγου χάρη, τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία βοηθούν στη δηµιουργία στερεοτύπων και στην 

προώθηση κατά συνέπεια της ξενοφοβίας. Έτσι η σύνδεση των µεταναστών µε την 

εγκληµατικότητα, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανασφάλειας στην κοινωνία και την 

εκδήλωση ξενοφοβικών στάσεων απέναντι στους αλλοδαπούς. 

Παράλληλα ο φόβος για τους «ξένους» ενισχύεται και από το ίδιο το κράτος και από 

τους µηχανισµούς αυτού. Μία αδυναµία, παραδείγµατος χάρη, από την πλευρά του κράτους 

να διαχειριστεί ικανοποιητικά το θέµα της µετανάστευσης προωθεί τη δηµιουργία αντίληψης 

ότι οι µετανάστες ευθύνονται για τα όποια προβλήµατα. Οι µετανάστες παίρνουν τη θέση του 

αποδιοποµπαίου τράγου και θεωρούνται βασικοί υπεύθυνοι για τα προβλήµατα. Έτσι είναι 

πιθανόν να θεωρηθούν απειλή και να εµφανιστεί ξενοφοβία. 

Το φαινόµενο της ξενοφοβίας έχει προκαλέσει ενδιαφέρον µε την ενίσχυση των 

µεταναστευτικών ρευµάτων και την αύξηση του αριθµού των µεταναστών. Με την ολοένα και 

µεγαλύτερη εισροή αλλοδαπών σε µία χώρα είναι πιθανόν να παρατηρηθεί εµφάνιση ή και 

ενίσχυση του φαινοµένου. Οι µετανάστες µπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνοι για την κοινωνία 

µίας χώρας και να αντιµετωπιστούν κατά τρόπο αµυντικό ή αρνητικό. 

Όπως και σε άλλα κράτη, έτσι και στην Ελλάδα, ο αριθµός των µεταναστών που 

διαµένουν στη χώρα έχει αυξηθεί, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον για τις σχέσεις ανάµεσα 

στους ντόπιους και τους αλλοδαπούς να έχει αυξηθεί. Για την ύπαρξη ή όχι ξενοφοβικών 

στάσεων στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες έρευνες, µία από τις οποίες, 

παρουσιάζεται στο βιβλίο «Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη». 
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Σκοπό της συγκεκριµένης έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση και εκτίµηση των 

επιδράσεων της ξενοφοβίας στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της Μακεδονίας και στις 

σχέσεις της µε τις χώρες των Βαλκανίων. Σχετικά µε το βαθµό ύπαρξης ξενοφοβίας η έρευνα 

έδειξε, ότι παρά το γεγονός ότι οι «άλλοι» γίνονται αντιληπτοί ως πάρα πολλοί, αυτό δε 

συνοδεύεται από ανησυχία και επιφυλακτικότητα. Σύµφωνα όµως µε τη µελέτη αυτή, οι 

«ξένοι» θεωρούνται ως κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της ανεργίας. Τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας δεν παρουσιάζουν την ύπαρξη έντονης ξενοφοβίας στην περιοχή της 

Μακεδονίας. Ωστόσο και ένα µικρό ποσοστό µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις 

ανάµεσα στα άτοµα. 

Ο φόβος για τους «ξένους» επιδρά αρνητικά στην ουσιαστική επικοινωνία ανάµεσα στα 

άτοµα, ενώ µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην εµφάνιση ρατσισµού. Ο υπερβολικός φόβος 

είναι πιθανόν να αποτελέσει αιτία δηµιουργίας του φαινοµένου του ρατσισµού, προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η θεωρούµενη απειλή, απειλή που φαντάζει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο εθνικισµός 

επίσης µπορεί να οδηγήσει στην καταπάτηση των δικαιωµάτων των µειονοτικών οµάδων µίας 

χώρας, όπως είναι οι µετανάστες. Μπορεί να οδηγήσει στη ξενοφοβία και ακόµα στο 

ρατσισµό. Μέσω του εθνικισµού και της προώθησης αυτού οι µετανάστες µπορεί να γίνουν 

αντιληπτοί ως απειλή για την εθνική ταυτότητα µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ξενοφοβίας, ενώ 

η διαφορετικότητα µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στο ρατσισµό. Ο ρατσισµός πλέον καταπατά 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και υπερτονίζει το «εµείς» σαν µοναδικό και ανώτερο. 

Ωστόσο αν και η ξενοφοβία και ο εθνικισµός δεν οδηγούν πάντα στην εµφάνιση του 

ρατσισµού, επιδρούν αρνητικά στις σχέσεις µεταξύ των ατόµων και εµποδίζουν την 

ουσιαστική επικοινωνία και την εποικοδοµητική συνεργασία. Το κλείσιµο στον εαυτό, που 

επιβάλλει ο φόβος για τους «άλλους» και η υπεράσπιση του «οικείου» έθνους, δεν επιτρέπει 

την αληθινή γνωριµία ανάµεσα στα άτοµα και την πρόοδο της κοινωνίας, αλλά αντίθετα 

συντηρεί ένα κλειστό σύστηµα. Προκειµένου όµως να υπάρξει αληθινή πρόοδος, απαραίτητη 

είναι η γνωριµία µε τους «άλλους» και η αλληλεπίδραση και όχι η κατηγοριοποίηση και 

αποµάκρυνση τους.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τόσο ο εθνικισµός όσο και η ξενοφοβία εµπεριέχουν τη διάκριση ανάµεσα σε «εµείς» και 

οι «άλλοι» και επηρεάζουν τις σχέσεις ανάµεσα στους ηµεδαπούς και τους αλλοδαπούς. Αν 

και αποτελούν δύο ξεχωριστά φαινόµενα µε διαφορετική βάση, συµβάλλουν και τα δύο στην 

αντίληψη του «άλλου» ως διαφορετικού και ξένου. 

Ο εθνικισµός ως ιδεολογία και ως κίνηµα υπερυψώνει το έθνος και υποστηρίζει την 

οµοιογένεια και τη συνέχεια του έθνους. Το έθνος για τους υποστηρικτές του εθνικισµού 

γίνεται αντιληπτό ως µία οµάδα ανθρώπων, που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και 

παράδοση. Ο εθνικισµός, όποια µορφή και αν διαθέτει, κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους και 

διαχωρίζει τη «δική µας» οµάδα από τη «ξένη». Έτσι οι µετανάστες για τους υποστηρικτές του 

εθνικισµού γίνονται αντιληπτοί ως διαφορετικοί, που έρχονται ενάντια στην οµοιογένεια και τη 
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συνέχεια του έθνους. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την προώθηση του εθνικιστικού 

αισθήµατος, που πραγµατοποιείται µέσω ορισµένων µηχανισµών και µέσων. 

Από την πλευρά των ξενοφοβικών ατόµων οι µετανάστες θεωρούνται ως απειλή για την 

οικεία οµάδα, απειλή που µπορεί να κινείται είτε ενάντια στην ταυτότητα είτε ενάντια στα 

συµφέροντα αυτής. Ο φόβος για τους «άλλους» είναι ιδιαίτερα έντονος, µε αποτέλεσµα αυτοί 

να αντιµετωπίζονται κατά τρόπο επιφυλακτικό ή αρνητικό. 

Τόσο οι υποστηρικτές του εθνικισµού όσο και τα ξενοφοβικά άτοµα διαχωρίζουν τον 

εαυτό τους από τους «άλλους». Η διάκριση αυτή σε συνδυασµό µε µία επιφυλακτική ή 

αρνητική στάση επηρεάζει τις σχέσεις µεταξύ των οµάδων και δεν επιτρέπει τον εµπλουτισµό 

και την πρόοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ρατσισµός αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοινωνικό-πολιτικό φαινόµενο, το οποίο έχει 

κάνει την εµφάνιση του αρκετά νωρίς στην ανθρώπινη ιστορία. Σήµερα ο ρατσισµός έχει 

συνδεθεί µε τους µετανάστες, όµως υπήρχε στην ελληνική κοινωνία πριν ακόµα από την 

είσοδο µεταναστών, ωστόσο εµφανιζόταν λιγότερο συχνά µε αποδέκτες διάφορες οµάδες του 

πληθυσµού. Έπειτα από τη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής µεταναστών, έκαναν 

την εµφάνιση τους οι πρώτες ρατσιστικές συµπεριφορές εναντίον των µεταναστών. Ο νέο-

ρατσισµός έχει εµφανιστεί σε όλα τα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής κοινότητας και αναφέρεται 

στην ιδέα της ανωτερότητας του Ευρωπαϊκού πολιτισµού έναντι των άλλων. Η βάση λοιπόν 

των επιχειρηµάτων των νέο-ρατσιστών είναι η πολιτισµική διαφορά και η πολιτισµική 

καθαρότητα του κάθε λαού.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθεί αρχικά η έννοια του ρατσισµού και των διακρίσεων. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια, οι αφορµές εµφάνισης του φαινοµένου και οι παράγοντες οι 

οποίοι ενισχύουν τη δηµιουργία και τη διαµόρφωση του. Έπειτα παρουσιάζονται οι δυο κύριες 

µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται, κάποια ερευνητικά στοιχεία που αφορούν την εκδήλωση 

ρατσιστικών συµπεριφορών, οι συνέπειες αυτού και οι τρόποι αντιµετώπισης- πρόληψης του 

φαινοµένου. 

 

4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια αρκετοί επιστηµονικοί κλάδοι όπως η κοινωνική ψυχολογία, η 

ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία ασχολούνται µε την κατανόηση του φαινοµένου του 

ρατσισµού και των διακρίσεων, επιδιώκοντας την διευκρίνιση των  παραπάνω εννοιών, όπως 

και των αιτιών που προκαλούν την εκδήλωση τους. Το µεγαλύτερο µέρος των θεωρητικών 

µελετητών του ρατσισµού έχουν αποδεχθεί, ότι δεν αποτελεί φαινόµενο της σύγχρονης 

εποχής, αλλά συναντιέται σε όλες τις ιστορικές κοινωνίες, καθώς είναι διαχρονικό φαινόµενο, 

το οποίο µετασχηµατίζεται και εµφανίζεται µε διάφορες µορφές. 

Ο ρατσισµός ως όρος παραπέµπει στην απόρριψη ατόµων, τα οποία θεωρούνται 

διαφορετικά και στα οποία ασκείται µια διαρκής καταπίεση µε αποτέλεσµα να αποκλείονται 

από την άσκηση κάποιων δικαιωµάτων τους. Ο ρατσισµός είναι συνδεδεµένος µε 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί στο υποκείµενο της ρατσιστικής 

συµπεριφοράς. Εποµένως ο ρατσισµός αποτελεί «ένα σύνολο πεποιθήσεων, ιδεολογιών και 

διαδικασιών που εδραιώνουν διακρίσεις εναντίον άλλων ατόµων µε βάση τη συµµετοχή τους 

σε ορισµένη οµάδα»80. Κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που φέρουν τα µέλη µιας 

                                                           
80 ∆ηµάκη- Λαµπίρη Ι.,(1998),Για µια παιδεία εναντίον των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων ανάλογα το φύλο, 
την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, Συλλογικό Έργο, Μετανάστες, ρατσισµός και 
ξενοφοβία. Ελληνικές εµπειρίες διακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας, σελ.145. 
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κοινωνικά κατασκευασµένης κατηγορίας, αξιολογούνται ως αρνητικά και χρησιµοποιούνται ως 

δικαιολογία για την διάκριση που αυτά υφίσταται. 

Με τον όρο διάκριση εννοείται η άδικη µεταχείριση που υφίσταται ένα µέλος ή µέλη µιας 

κοινωνικής οµάδας λόγω του ότι ανήκει στη συγκεκριµένη οµάδα, για την οποία, ο φορέας της 

διάκρισης έχει διαµορφώσει αρνητικό στερεότυπο και αρνητική προκατάληψη. Η διάκριση 

µπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Στην περίπτωση εκείνη που το άτοµο υφίσταται 

αρνητική διάκριση, το ίδιο το άτοµο- θύµα ακυρώνεται σχετικά µε τις προσδοκίες και τα 

δικαιώµατά του. Αντιθέτως, όταν το άτοµο υφίσταται θετική διάκριση, αυτό απολαµβάνει 

περισσότερα προνόµια από ότι δικαιούται. 

Ο ρατσισµός και οι διακρίσεις κάθε είδους, που αυτός εµπεριέχει, αποτελεί κοινωνικό 

φαινόµενο το οποίο παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές διαστάσεις. Κατά τον Taguieff81, ο 

ρατσισµός αποτελείται από α) τρόπους σκέψης που περιλαµβάνει γνώµες, πεποιθήσεις, 

στερεότυπα, προκαταλήψεις, β) τρόπους δράσης δηλαδή πρακτικές, συµπεριφορές, ενέργειες 

µε τις οποίες εκδηλώνεται και γ) ιδεολογικές συνθέσεις τις οποίες αποτελούν οι διάφορες 

θεωρίες, δόγµατα στις οποίες βασίζεται ο ρατσισµός. Σύµφωνα µε τον Allport82 καταγράφονται 

πέντε διαφορετικά επίπεδα αρνητικής αντιµετώπισης του «Άλλου», τα οποία αποτελούν τον 

τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνεται η ρατσιστική συµπεριφορά. Αυτά είναι : α) η λεκτική επίθεση, 

β) η αποφυγή, αποµόνωση και γκετοποίηση του «Άλλου», γ) οι διακρίσεις όπως στέρηση 

δικαιωµάτων, µεροληπτική µεταχείριση, δ) η σωµατική επίθεση και τέλος ε) η γενοκτονία. 

 

4.2 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
Ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισµός είναι ένα φαινόµενο που εµφανίστηκε στα µέσα 

περίπου της δεκαετίας του ’80 και στην δεκαετία του ’90 παρουσίασε µεγάλη έξαρση µε την 

εκδήλωση βίαιων ρατσιστικών συµπεριφορών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 

Βασικοί παράγοντες για την εµφάνιση του ρατσισµού, είναι οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα, τα οποία δηµιουργούνται σε κάθε κοινωνία. Οι τρεις έννοιες αυτές είναι άµεσα 

συνδεδεµένες, καθώς το στερεότυπο είναι κατηγοριακή αντίληψη του ατόµου, η προκατάληψη 

είναι κατηγοριακή στάση απέναντι στο άτοµο και ο ρατσισµός είναι κατηγοριακή µεταχείριση 

του ατόµου. Η σχέση ανάµεσα στην προκατάληψη και τη διάκριση είναι σχέση θεωρίας- 

πράξης, µε την έννοια ότι η προκατάληψη αφορά ετοιµότητα για δράση (στάση), ενώ η 

διάκριση είναι συµπεριφορά, δράση. Κατά τους Simpson και Yinger η κοινωνική διάκριση δεν 

είναι τίποτα άλλο τελικά παρά «η υλοποίηση µιας προκατάληψης που υπάρχει απέναντι σε 

µια κοινωνική οµάδα»83. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις, όπου εκδηλώνεται ρατσισµός χωρίς 

να υπάρχει το στοιχείο της προκατάληψης. Η προκατάληψη µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε 

κοινωνική διάκριση, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι κάθε είδους προκατάληψη είναι ρατσισµός. 

                                                           
81 TAGUIEFF P.A.,(1998), Ο ρατσισµός, Σπανός Γ.(µτφ.), Αθήνα, εκδ. Dominos. 
82 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ.,(2000),Ο ευρωπαϊκός ρατσισµός. Εισαγωγή στο φυλετικό µίσος, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. 
83 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996),Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
πρακτικής, Αθήνα, εκδ. ΓΓΛΕ, σελ.31 
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Μια πρώτη ψυχολογική αιτία υποστήριξης του φαινοµένου του ρατσισµού σε επίπεδο 

θεωρίας και πράξης είναι η ανάγκη του ατόµου να ανήκει σε µια οµάδα και να παραµένει σε 

αυτή. Το άτοµο, από τη στιγµή που ο ρατσισµός αποτελεί στοιχείο της κοινωνικά 

καθιερωµένης συµπεριφοράς, ωθείται να ακολουθήσει το στοιχείο αυτό και να συµπεριφερθεί 

ανάλογα, προκειµένου να διατηρήσει την εύνοια της οµάδας. Η στάση αυτή ενισχύεται και από 

την οικογένεια. Έτσι ακολουθείται από τα άτοµα ρατσιστική συµπεριφορά προκειµένου τα ίδια 

να καλύψουν την ανάγκη του «ανήκειν», ενώ ο µηχανισµός του κοινωνικού ελέγχου λειτουργεί 

άριστα βασιζόµενος στην σπανιότητα της τόλµης των ατόµων. ∆εύτερη ψυχολογική αιτία 

ενίσχυσης του ρατσισµού, είναι ο φόβος για την «ξένη οµάδα», ο φόβος για το διαφορετικό. Το 

άτοµο έχοντας ανάγκη να αισθανθεί ασφάλεια οδηγείται ακόµα και στην υπερβολή του 

ρατσισµού, ενδιαφερόµενο ουσιαστικά µόνο για τον εαυτό του και χωρίς να ενδιαφέρεται να 

αντικρίσει το θέµα από διαφορετική σκοπιά84. 

Η ύπαρξη ασάφειας στις σχέσεις διαφορετικών οµάδων µπορεί να αποτελέσει µια ακόµα 

αιτία εµφάνισης του ρατσισµού. Η παρουσία ασάφειας και πολύπλοκων περιστάσεων στο 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη διαφορετικών οµάδων ενισχύει υπάρχοντα 

στερεότυπα και προκαταλήψεις τροφοδοτώντας έτσι την έκφραση του ρατσισµού . Η άγνοια 

για την ξένη οµάδα δηµιουργεί αντικειµενικά ανεπαρκείς ή λανθασµένες περιγραφές και 

εκτιµήσεις, οδηγώντας το άτοµο στον εύκολο δρόµο της απλούστευσης της ερµηνείας του 

«άλλου» και στο ρατσισµό. Στην περίπτωση επίσης που µια οµάδα αισθάνεται µαταίωση 

δηµιουργείται το φαινόµενο αυτό. Όταν µια οµάδα έχει µαταιωθεί ή αντιµετωπίζει κάποια 

προβλήµατα, όπως λόγου χάρη εγκληµατικότητα, στρέφεται κατά τρόπο επιθετικό εναντίον 

κάποιου άλλου, συνήθως της ξένης οµάδας στην οποία αποδίδεται ο ρόλος του 

«αποδιοποµπαίου τράγου». Η µετάθεση της ευθύνης σε κάποιον που δεν είναι υπεύθυνος για 

την µαταίωση αποτελεί την εύκολη λύση και συνδέεται άµεσα µε τις διακρίσεις85. 

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την εµφάνιση του ρατσισµού, που 

µερικοί µελετητές τον ορίζουν ως αιτία και άλλοι ως αφορµή, είναι η οικονοµική κρίση των 

χωρών της Ευρώπης. Γενικά παραδεκτό είναι ότι σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και 

συγκεκριµένα η αύξηση της ανεργίας οδηγεί τόσο στην εµφάνιση, όσο και στην έξαρση 

ρατσιστικών φαινοµένων. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας για την κατοχύρωση µιας θέσης 

στον τοµέα της απασχόλησης δηµιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις µεταξύ των κοινωνικών 

οµάδων µε αποτέλεσµα την ενίσχυση των κοινωνικών διακρίσεων. Επιπλέον µέλη της 

κυρίαρχης οµάδας τα οποία πλήττονται από οικονοµική κρίση µεταθέτουν τις αιτίες της 

κατάστασης τους σε άτοµα τα οποία είναι διαφορετικά και ανήκουν στην κατηγορία των 

«άλλων» των διαφορετικών, ψάχνουν δηλαδή για «αποδιοποµπαίους τράγους» στους 

οποίους αποδίδουν την ευθύνη της κοινωνικής τους υποβάθµισης  

                                                           
84 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996),Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
πρακτικής, Αθήνα, εκδ.ΓΓΛΕ. 
85 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996),Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
πρακτικής, Αθήνα, εκδ.ΓΓΛΕ. 



 56
Οι µεταναστευτικές κινήσεις µεγάλου αριθµού ατόµων προς τις ευρωπαϊκές χώρες σε 

συνδυασµό µε την πολιτική των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής στο θέµα της 

µετανάστευσης, οδήγησε στη δηµιουργία κλίµατος ξενοφοβίας και δυσανεξίας. Η µη 

παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων στους µετανάστες από τις κυβερνήσεις των χωρών 

υποδοχής, οδήγησε στην περιθωριοποίηση και τον αποκλεισµό τους. Η συγκέντρωση τους σε 

υποβαθµισµένες περιοχές και η καλλιέργεια των πολιτιστικών τους παραδόσεων οδήγησε τον 

ντόπιο πληθυσµό στην αντιµετώπισή των µεταναστών µε καχυποψία. Η επαφή µε το 

διαφορετικό οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις στην ανάπτυξη αισθηµάτων φόβου, τα οποία 

µετατρέπονται τελικά σε κοινωνική προκατάληψη, εχθρότητα και ρατσιστική βία. 

Ως πηγή του ρατσισµού θεωρείται ο εθνοκεντρισµός, ο οποίος αναγνωρίζεται ως 

παγκόσµιο ανθρωπολογικό φαινόµενο. Ο εθνοκεντρισµός προϋποθέτει τη διάκριση ανάµεσα 

στην οµάδα που ανήκει κάποιος και τις άλλες, τη διάκριση δηλαδή ανάµεσα σε «εµάς» και 

τους «άλλους». Το σηµαντικό κατά τον Sumner είναι ότι « ο εθνοκεντρισµός κάνει κάθε λαό να 

υπερβάλει, να τονίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικών του εθίµων, αυτά που τον κάνουν 

να διαφέρει από τους άλλους λαούς»86. Η διαχωριστική γραµµή που επιβάλλει ο 

εθνοκεντρισµός ανάµεσα στο «εµείς» και οι «άλλοι» αποτελεί ένα είδος διάκρισης. Το άτοµο 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως µέλος µιας οµάδας, η οποία διαφέρει από άλλες, που 

σύµφωνα µε το άτοµο είναι κατώτερες. Στο εσωτερικό της οµάδας ισχύουν αξίες όπως το 

αίσθηµα αλληλεγγύης µεταξύ των µελών και η συµµετοχή του ατόµου σε αυτή δηµιουργεί 

αίσθηµα ασφάλειας και σιγουριάς. Η οµάδα επιπλέον, για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της 

και να ενισχύσει τη συνοχή της απορρίπτει ή περιφρονεί τις άλλες οµάδες, ο «ναρκισσισµός» 

αυτός οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη του ρατσισµού. 

Η παγκοσµιοποίηση, το άνοιγµα των κοινωνιών και η διεθνοποίηση της πολιτιστικής 

ζωής, επιδρούν όλο και περισσότερο στην σύγχυση της ταυτότητας του ατόµου. Επιπλέον η 

πολιτισµική οµογενοποίηση, που επιδιώκεται στη σφαίρα της παγκοσµιοποίησης και της 

δηµιουργίας των νέων υπέρ-εθνικών κρατών, οδηγεί στην αντιµετώπιση των εσωτερικών 

µειονοτήτων ως κατηγορίες που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Με σκοπό λοιπόν την 

κοινωνική συνοχή, τα κράτη επιχειρούν να ενσωµατώσουν τις κατασκευασµένες αυτές 

µειονότητες, µέσω της πολιτισµικής αφοµοίωσης ή της παράβλεψης τους, γεγονός που είναι 

πιθανόν να συµβάλλει στην εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών . Η κατάργηση εποµένως, 

των οικονοµικών ορίων και των στεγανών της εξουσίας συνοδεύεται από την έξαρση των 

ταυτοτήτων λόγω της επικράτησης της λογικής των διακρίσεων, γεγονός που ενισχύει τη 

δηµιουργία αρνητικών στερεοτύπων, την κατηγοριοποίηση των πολιτών και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων87. 

Η συλλογική ταυτότητα, την οποία δηµιουργεί το άτοµο µέσω της κοινωνικοποίησης, 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς η αναγνώριση του 

                                                           
86 TAGUIEFF P.A.,(1998), Ο ρατσισµός, Σπανός Γ.(µτφ.), Αθήνα, εκδ. Dominos,σελ.14 
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ατόµου από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει αυξάνει την αυτοεκτίµηση του και την 

αυτονοµία του. Μια θετικά αξιολογηµένη κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας οδηγεί στην 

ανάπτυξη µιας θετικής, αισιόδοξης, δυναµικής και δηµιουργικής στάσης ζωής, η οποία 

ενισχύει σε µεγάλο βαθµό την ψυχική υγεία των µελών του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχει 

όµως και η αντίθετη πλευρά της συλλογικής ταυτότητας, η οποία συνδέεται µε την 

δυσλειτουργία της. Εµφανίζονται περιπτώσεις, όπου η αυτοεκτίµηση που πηγάζει από τη 

συλλογική ταυτότητα µεταβάλλεται σε αντίδραση µίσους για τους άλλους ή σε καταπάτηση 

των ελευθεριών τους, µε αποτέλεσµα αρχικά την µείωση των θετικών στοιχείων της ατοµικής 

προσωπικότητας και εν συνεχεία την απόρριψη του διαφορετικού και την ανάπτυξη των 

φαινοµένων της ξενοφοβίας και του ρατσισµού88. 

Τέλος, για την ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής ρατσισµού, προϋπόθεση είναι η 

δυνατότητα άσκησης εξουσίας, δηλαδή η χρήση κάποιας µορφής δύναµης. Ο ρατσισµός 

εποµένως εµφανίζεται µόνο σε συνθήκες ανισοµερούς κατανοµής της κοινωνικής και 

πολιτικής δύναµης και φυσικά από την πλευρά των ατόµων ή οµάδων που διαθέτουν κάποια 

δύναµη. Μέλη κοινωνικά και πολιτικά αδύναµων οµάδων, είναι δυνατόν να διακατέχονται από 

έντονες αρνητικές προκαταλήψεις αλλά δεν µπορούν να αναπτύξουν ρατσιστικές 

συµπεριφορές παρά µόνο σε οµάδες εξίσου ή περισσότερο αδύναµες89. 

 

4.3 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
Σε προηγούµενο υποκεφάλαιο αναφέρθηκαν οι παράγοντες που επιδρούν στην 

εµφάνιση του ρατσισµού και των διακρίσεων. Στο σηµείο αυτό θα αναλυθούν οι παράγοντες 

που επιδρούν στη διαµόρφωση των διακρίσεων λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν 

γεννιέται κανείς ρατσιστής, αλλά γίνεται. Η τελευταία πρόταση αναδεικνύει ότι η ρατσιστική 

συµπεριφορά δεν συνδέεται µε την κληρονοµικότητα, αλλά µε την αγωγή και την µάθηση των 

κανόνων συµπεριφοράς. Το άτοµο σε µικρή ηλικία αρχίζει να δέχεται ερεθίσµατα, που 

αφορούν τους κανόνες συµπεριφοράς από την οικογένεια, το σχολείο, τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας και άλλα θεσµικά ή µη θεσµικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Οι παραπάνω 

φορείς κοινωνικοποίησης είναι αυτοί που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση 

των διακρίσεων και των διαχωρισµών που το άτοµο εφαρµόζει για την εξυπηρέτηση 

ορισµένων αναγκών του όπως, την ανάγκη για απλούστευση και σαφήνεια, την ανάγκη για 

ιεραρχική θέση και άλλες. 

Η αρχική επαφή του ατόµου µε την προκατάληψη και την ρατσιστική συµπεριφορά 

πραγµατοποιείται σε πολύ µικρή ηλικία, µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο έχει 

επιφορτιστεί µε τη διαπαιδαγώγηση του. Η γλώσσα και η παρατήρηση αποτελούν τους 

µηχανισµούς που εµπλέκονται στη διαδικασία διαµόρφωσης των ρατσιστικών στάσεων και 

                                                           
88 Ιντζεσίλογλου Ν.,(2000), Περι της κατασκευής Συλλογικών Ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής 
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89 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ.,(2000),Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ.Ελληνικά Γράµµατα. 
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συµπεριφορών. Ο Γκότοβος90 διακρίνει τρεις τύπους παιδαγωγικής επιρροής που ασκείται 

στο παιδί από την οικογένεια σε σχέση µε την προκατάληψη και την κοινωνική διάκριση. 

Ο πρώτος αναφέρεται στην παρατήρηση, από το παιδί, των συζητήσεων και απόψεων 

των µεγαλυτέρων, για τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής στις οποίες πιθανόν να εµπλέκεται 

κάποιο µέλος της «ξένης» οµάδας. Όταν οι αναφορές στην «ξένη» οµάδα γίνονται σε ένα 

ευχάριστο και θετικό κλίµα, το µήνυµα που θα λάβει το παιδί είναι θετικό. Σηµαντικό στοιχείο 

είναι όταν η συµπεριφορά του «άλλου» ερµηνεύεται µε βάση την κατηγορία στην οποία έχει 

ενταχθεί από τους ενήλικες, λόγω της διαφοράς του. Το παραπάνω αποτελεί το πρώτο 

ρατσιστικό µάθηµα που δέχεται το παιδί, καθώς ακούγοντας την συζήτηση καταλαβαίνει ότι ο 

«άλλος» συµπεριφέρεται έτσι επειδή δεν είναι «δικός µας». Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός 

ότι στην ηλικία αυτή το παιδί δεν αµφισβητεί αυτά που ακούγονται από τους µεγαλύτερους, 

απλά τα δέχεται και τα αφοµοιώνει. 

Ο δεύτερος τρόπος επιρροής που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον σχετίζεται 

µε συζητήσεις που γίνονται από τους ενήλικες και αναφέρονται στους «άλλους». Οι 

συζητήσεις αυτές περιλαµβάνουν περιγραφές, απόψεις και προτάσεις για δράση ως προς την 

«ξένη» οµάδα, αποτελούν σχολιασµούς της σχέσης ανάµεσα στην «οικεία» και την «ξένη» 

οµάδα. Το παιδί, γίνεται δέκτης των µηνυµάτων και µαθαίνει ποια πρέπει να είναι η στάση του 

ως προς την «ξένη» οµάδα.  

Τέλος ο τρίτος τρόπος επιρροής αναφέρεται στην εµπειρία µε το «ξένο» είτε µέσω της 

παρατήρησης είτε µέσω της άµεσης επαφής στις καθηµερινές συναλλαγές. Στην περίπτωση 

της παρατήρησης σηµαντικό ρόλο κατέχει η ερµηνεία που δίνει ο ενήλικας για την 

συµπεριφορά του «άλλου», καθώς µέσω αυτής υποδεικνύει στο παιδί πώς να αντιλαµβάνεται 

τη συµπεριφορά του «άλλου». Η παρατήρηση µε την ερµηνεία του ενήλικα ανήκει σε ένα είδος 

πρακτικής άσκησης του παιδιού στην κοινωνική διάκριση. Η άµεση εµπειρία πραγµατοποιείται 

όταν το παιδί παρακολουθεί ή συµµετέχει σε µια συνδιαλλαγή του ατόµου της οικογένειας του 

µε µέλος της «ξένης» οµάδας. 

Το σχολείο και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικούς φορείς µάθησης και παιδείας των ατόµων. Ο τρόπος επηρεασµού των παιδιών 

από το σχολείο έχει τρία επίπεδα. Το αρχικό είναι, ότι τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον 

έρχονται σε επαφή µε άτοµα που ανήκουν στις «άλλες» οµάδες, η άµεση επαφή µπορεί να 

είναι είτε θετική είτε αρνητική. Η συναναστροφή µε το διαφορετικό γίνεται αρνητική και ενισχύει 

τη διάκριση όταν η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών οργανώνεται µε βάση τις διαχωριστικές 

γραµµές, οι οποίες έχουν ήδη αφοµοιωθεί από το παιδί. Στα σχολεία όταν πραγµατοποιούνται 

οµαδοποιήσεις των µαθητών µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγµα 

τον πολιτισµό, την εθνική καταγωγή, το επίπεδο γνώσεων κ.λ.π. και ιεραρχούνται µε βάση την 

κοινωνική τους ταυτότητα, η συνύπαρξη αντί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των 

διαχωριστικών γραµµών, τις ενισχύει.  

                                                           
90 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996),Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
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Η χρήση της γλώσσας εκ µέρους των εκπαιδευτικών για την περιγραφή της «οικείας» 

και της «ξένης» οµάδας, είναι δυνατόν να επηρεάσει την ανάπτυξη των διακρίσεων. Ο λόγος 

του εκπαιδευτικού έχει µέγιστη σηµασία για το παιδί, όταν αυτός εµπεριέχει χαρακτηρισµούς 

για την «ξένη» οµάδα ή αναλύει της αρετές τις «οικείας» και τις αδυναµίες της «ξένης» οδηγεί 

στην ενίσχυση των προκαταλήψεων που ήδη υπάρχουν από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο 

συνδυασµός επίσης εθνικών ουσιαστικών µε την χρήση της προσωπικής αντωνυµίας σε τρίτο 

πρόσωπο αποτελεί τον γλωσσικό µηχανισµό παραγωγής τόσο της προκατάληψης, όσο και 

των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων που χαρακτηρίζονται. Για τους παραπάνω λόγους, οι 

εκπαιδευτικοί και όχι µόνο, θα πρέπει να χρησιµοποιούν µε σύνεση και ορθότητα των 

γλωσσικό λόγο, καθώς έµµεσα επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τους µαθητές91. 

Ο εκπαιδευτικός φορέας δεν επηρεάζει µόνο µέσω της συνδιαλλαγής των µαθητών και 

την γλωσσική έκφραση των εκπαιδευτικών. Τρίτη άσκηση επιρροής µέσω του σχολείου 

θεωρούνται τα σχολικά εγχειρίδια, οι γλωσσικές εκφράσεις που χρησιµοποιούν. Το 

περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων έχει έντονα εθνοκεντρικό χαρακτήρα, µέσω του οποίου 

καλλιεργείται η εθνική ταυτότητα, η οποία στηρίζεται σε αξίες της πολιτισµικής οµογένειας και 

της διατήρησης των µη αναλλοίωτων πολιτισµικών ιδιοτήτων των Ελλήνων. Παραδείγµατα 

άλλων χωρών, οι οποίες παρουσιάζουν πολιτισµική ανοµοιογένεια αξιολογούνται αρνητικά 

από τα εγχειρίδια και θεωρείται αιτία εκδήλωσης συγκρούσεων και φαινοµένων βίας. Επίσης, 

ο τρόπος µε τον οποίο αναλύονται τα έθνη, οι λαοί και οι πολιτισµοί στα σχολικά βιβλία, 

εµπεριέχει την κατάταξη τους σε µια αξιολογική κλίµακα στην οποία, είτε έµµεσα είτε άµεσα, η 

πρώτη θέση αποδίδεται στην δυτική Ευρώπη. Σε γενικές γραµµές τα σχολικά βιβλία 

παρουσιάζουν την καθοριστική επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού στο «ανώτερο 

ευρωπαϊκό» που προσδίδει την ισότητα των δυο πολιτισµών και την κατωτερότητα των άλλων 

πολιτισµών όπως και την διαχρονική αναλλοίωτη ελληνικότητα, την µη επιρροή της από 

άλλους πολιτισµούς92. Όλα τα παραπάνω έµµεσα οδηγούν στη διαµόρφωση εθνικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων που µπορούν εύκολα να οδηγήσουν στον ρατσισµό 

απέναντι σε άλλες εθνικές ή πολιτισµικές οµάδες. 

Επίσης, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας αποτελούν ένα από τους σηµαντικότερους 

µηχανισµούς άσκησης κοινωνικής επιρροής και επηρεασµού µεγάλου αριθµού ατόµων όλων 

των ηλικιών, καθώς είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα. Τα µηνύµατα που εκπέµπουν, κυρίως οι 

τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα απευθύνονται σε όλο τον κόσµο και φτάνουν σε όλους, µε 

µοναδική προϋπόθεση να έχουν πρόσβαση στο µέσο. Αυτή η ακροαµατικότητα και η εµβέλεια 

που διαθέτουν τα µηνύµατα καθορίζουν την άσκηση κοινωνικής επιρροής και την µορφή που 

αυτή θα λάβει. Όσον αφορά τον ρατσισµό, για να καταλήξει κάποιος στο συµπέρασµα ότι τον 

ενισχύει, θα πρέπει αρχικά να αναλυθεί το περιεχόµενο των µηνυµάτων που σχετίζονται µε τις 

συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού που υφίστανται τις κοινωνικές διακρίσεις. Τα βασικά 
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κριτήρια, όπως αναφέρει ο Γκότοβος93, µε τα οποία µπορούν να αξιολογηθούν είναι η γλώσσα 

που χρησιµοποιείται, η ακρίβεια των περιγραφών, η αντιπροσωπευτικότητα των θεµάτων, η 

κατανοµή των ρόλων και τέλος η ρητά εκφραζόµενη φιλοσοφία του µέσου ως προς το 

ζητήµατα της κοινωνικής διάκρισης. 

Το σηµαντικό για την γλώσσα του µέσου αναφέρεται στο ότι το µήνυµα είναι 

συστηµατικό, επαναλαµβανόµενο και συνδεδεµένο µε εικόνα που από τη µια πλευρά ενισχύει 

την επιρροή του και από την άλλη ανιχνεύεται δύσκολα η προκατάληψη που εµπεριέχεται σε 

αυτό. Σχετικά µε την ακρίβεια στις περιγραφές των συµπεριφορών των ατόµων της «ξένης 

οµάδας», αντί να παρουσιάζονται δυο εκδοχές, πραγµατοποιείται η συστηµατική αναφορά 

στην µια από αυτές και η δεύτερη εκδοχή αγνοείται ή στιγµατίζεται. Η αντιπροσωπευτικότητα 

της θεµατολογίας που προβάλλεται αποτελεί ένα κριτήριο αξιολόγησης, όταν για παράδειγµα 

προβάλλονται µηνύµατα που ενδιαφέρουν αποκλειστικά την κυρίαρχη οµάδα, αυτό οδηγεί 

στην άνιση ενηµέρωση και την ενίσχυση των διακρίσεων. Τέλος, η παρουσίαση των θετικών 

προτύπων που προέρχονται από την οικεία οµάδα και των αρνητικών προτύπων της «ξένης», 

ενισχύει την διάκριση και τα στερεότυπα για την κάθε οµάδα. Αυτήν ακριβώς την κατανοµή 

εξετάζει το τελευταίο κριτήριο αξιολόγησης.  

Συγκεκριµένα για τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στην χώρα µας έχουν πραγµατοποιηθεί 

αρκετές έρευνες που παρακολουθούν τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, µε στόχο την 

αξιολόγηση των µηνυµάτων που αυτά µεταδίδουν. Οι περισσότερες µελέτες αφορούν τον 

τρόπο προβολής της εικόνας των µεταναστών από τα µέσα ενηµέρωσης. Σε γενικές γραµµές 

τα συµπεράσµατα αναφέρουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των δηµοσιευµάτων συνδέουν την 

αύξηση της εγκληµατικότητας µε τους µετανάστες και συγκεκριµένα µε άτοµα ορισµένης 

εθνικότητας. Τα µηνύµατα αυτά δηµιουργούν συναισθήµατα ανασφάλειας και φόβου. Τέτοιου 

είδους µηνύµατα οδηγούν στη δηµιουργία των στερεοτύπων τύπου «Αλβανός- Εγκληµατίας», 

«Τσιγγάνος- Έµπορος ναρκωτικών» και άλλα. Επίσης αρκετές φορές συναντιούνται 

κατασκευασµένες ειδήσεις που τελικά διαµορφώνουν την πραγµατικότητα, καθώς δεν 

αφορούν πραγµατικές εγκληµατικές πράξεις, αλλά εκφράζουν τον λόγο των πολιτών που 

εκδηλώνουν ένα γενικό αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου, που δηµιουργείται από τις ειδήσεις 

εγκληµατικών ενεργειών κάποιας άλλης χρονικής περιόδου. Εκτός από τις ειδήσεις που 

αναφέρονται σε εγκλήµατα, τα ΜΜΕ ενισχύουν απόψεις υποστηρίζοντας ότι οι µετανάστες 

καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας των ντόπιων αυξάνοντας την ανεργία, ευθύνονται για την 

µείωση των µισθών και χρησιµοποιούν κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς να καταβάλουν 

φορολογία. Όλα τα παραπάνω όµως έχουν απορριφθεί από επιστηµονικές µελέτες και 

εργασίες, τις οποίες δεν γνωρίζει η κοινή γνώµη. Ακόµα µπορεί να παρουσιάζονται οι κακές 

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των µεταναστών, µε βάση ατοµικά περιστατικά και όχι 

αναλύοντας σε βάθος την κατάσταση, τα οποία προσδίδουν σε όλους τους µετανάστες την 

ετικέτα των σύγχρονων «άλλων». Το παραπάνω οδηγεί από τη µια πλευρά στη κινητοποίηση 
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συναισθηµάτων συµπόνιας και φιλανθρωπίας και από την άλλη µειώνει τόσο την 

αυτοεκτίµηση των µεταναστών όσο και την κοινωνική εκτίµηση των αυτοχθόνων απέναντι 

τους94. 

Τέλος εµφανίζονται κατά καιρούς δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες και σε ρεπορτάζ στην 

τηλεόραση µε εξαγριωµένους κατοίκους, καθώς οι πλατείες και οι γειτονίες τους γίνονται 

στέκια περιθωριακών οµάδων (τσιγγάνοι, µετανάστες, άστεγοι), όπου υποβαθµίζουν τις 

περιοχές και προκαλούν ανασφάλεια στους κατοίκους. Οι οµάδες αυτές εµφανίζονται από τα 

µέσα πληροφόρησης, ως υπαίτιες της «άσχηµης» εικόνας της πόλης, καθώς αποτελούν 

«ελαττώµατα» τα οποία πρέπει να «επισκευασθούν», ώστε να αποκατασταθεί η πολιτισµένη 

εικόνα αυτής95. 

 

4.4 ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟ –ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
Οι µορφές µε τις οποίες ενδέχεται να εµφανιστεί ο ρατσισµός εξαρτώνται από τις 

διαχωριστικές γραµµές, οι οποίες ισχύουν σε κάθε κοινωνία και βασίζονται στο αντικείµενο- 

στόχο κάθε µοναδικού ιστορικά ρατσισµού. Οι συνθήκες εποµένως επηρεάζουν όχι µόνο την 

εµφάνιση του, αλλά και το είδος του σε κάθε κοινωνία. Το παραπάνω δικαιολογεί και την 

ποικιλία των µορφών µε τις οποίες µπορεί να εµφανιστεί.  

Ανάλογα µε τον φορέα της διάκρισης ο ρατσισµός µπορεί να εµφανιστεί µε τις εξής 

µορφές: θεσµικά προσδιορισµένη διάκριση, υπαρκτή αλλά θεσµικά µη προσδιορισµένη 

διάκριση και έξω-θεσµική δηλαδή άτυπη διάκριση. Στη περίπτωση του θεσµικά 

προσδιορισµένου ρατσισµού, ο φορέας της διάκρισης είναι το νοµικό καθεστώς της 

κοινωνικής συµπεριφοράς και δεν αφορά ατοµική πρωτοβουλία. Η άδικη µεταχείριση 

επιβάλλεται από το νοµικό καθεστώς του κράτουςֹ χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του 

είδους ρατσισµού αποτελεί η άρνηση του δικαιώµατος για συµµετοχή των µεταναστών, που 

ζουν σε µια συγκεκριµένη χώρα, στις βουλευτικές εκλογές της χώρας αυτής. Στη δεύτερη 

περίπτωση του µη προσδιορισµένου θεσµικά ρατσισµού, η διαφορετική µεταχείριση δεν 

οφείλεται σε υποχρέωση αλλά υφίσταται στη πράξη από φορείς µε θεσµικές αρµοδιότητες, 

όπως κάποια δηµόσια υπηρεσία. Τα όργανα των θεσµικών αρµοδιοτήτων αγνοούν την 

υποχρέωση τους, για ίση µεταχείριση του κάθε ατόµου και καταστρατηγούν στην πράξη το 

δικαίωµα του αυτό. Την τελευταία µορφή αποτελεί η άτυπη διάκριση, φορέας της οποίας είναι 

κάθε άτοµο το οποίο µεταχειρίζεται άδικα τον συνάνθρωπο του στο τοµέα της καθηµερινής 

ζωής, λόγω κάποιων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του. Στον τοµέα αυτό η συµπεριφορά 

προσδιορίζεται κυρίως από άτυπους κανόνες του πολιτισµού όπως για παράδειγµα, το 

προσωπικό ενός καταστήµατος  οφείλει να χρησιµοποιεί πληθυντικό όταν απευθύνεται σε 
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πελάτες, όταν αυτή η υποχρέωση αναιρείται επειδή ο πελάτης ανήκει σε µια κατασκευασµένη 

κοινωνική κατηγορία π.χ µετανάστης, χρήστης ουσιών, τότε εµφανίζεται µια απλή διάκριση96.  

Ο ρατσιστικός λόγος αποτελεί µια από τις µορφές «ρατσιστικής διάκρισης» που 

περιλαµβάνει ρατσιστικές προκαταλήψεις, γνώµες ή στάσεις. Θεωρείται ως η λιγότερη 

επικίνδυνη συµπεριφορά, αλλά η ανάπτυξη αυτού του είδους διακρίσεων ενισχύει 

προκαταλήψεις, όπως και ευνοεί την αποδοχή άλλων µορφών ρατσιστικής συµπεριφοράς ή 

την συλλογική αδιαφορία απέναντί τους. Τα επίπεδα εµφάνισης του ρατσιστικού λόγου 

σχετίζονται µε τα διάφορα επίπεδα της σύνθεσης της κοινωνικής πραγµατικότητας. Έτσι ο 

ρατσιστικός λόγος εµφανίζεται στο θεσµικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό, ακαδηµαϊκό, 

πληροφοριακό και τέλος στο διαπροσωπικό επίπεδο97. 

Ο κυριότερος διαχωρισµός σχετικά µε τις µορφές του ρατσισµού είναι αυτός που 

διαχωρίζει τον βιολογικό ρατσισµό από το νέο-ρατσισµό. Η ιδεολογία του κλασικού βιολογικού 

ρατσισµού εµφανίστηκε τον 19ο αιώνα και βασίζεται στην διάκριση µεταξύ ανώτερων και 

κατώτερων φυλών στηριζόµενος σε κληρονοµικά, σωµατικά, πνευµατικά και άλλα 

χαρακτηριστικά. Κύριες αρχές του βιολογικού ρατσισµού ήταν ότι το ανθρώπινο είδος 

αποτελείται από διαχωρισµένες µε διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά οµάδες, τις φυλές. 

Οι οµάδες- φυλές αυτές διακρίνονται σε ανώτερες και κατώτερες και η λευκή φυλή και κυρίως 

οι βόρειοι λαοί θεωρείται, ότι είναι ανώτερη και ότι έχει το δικαίωµα να εξουσιάζει όλες τις 

άλλες.  

Κυριότερες µορφές βιολογικού ρατσισµού αποτελούν ο αντινεγρισµός και ο 

αντισηµιτισµός. Ο αντινεγρισµός εµφανίστηκε ως αντίδραση στο κίνηµα των µαύρων για την 

κατάργηση της δουλείας, η απελευθέρωση των οποίων προκάλεσε το φυλετικό µίσος των 

λευκών, εφόσον αποτελούσαν ανταγωνιστές τους στην αγορά εργασίας. Οι λευκοί είχαν 

συνδέσει την δουλεία µε τους µαύρους, έτσι τους θεωρούσαν κατώτερους, µε αποτέλεσµα να 

µην αναγνωρίζουν τα ατοµικά δικαιώµατα τους ακόµα και µετά την κατάργηση της δουλείας. 

Εµφανίστηκαν αρκετές βίαιες συµπεριφορές απέναντι τους, τόσο στην Αµερική όσο και στην 

Νότια Αφρική, στις χώρες όπου αναπτύχθηκαν και θεσµικά φυλετικές διακρίσεις. Όσον αφορά 

τον αντισηµιτισµό αναπτύχθηκαν εχθρικά συναισθήµατα απέναντι στους Εβραίους της 

Ευρώπης, τα οποία συνδέονται µε την διαδικασία χειραφέτησης των Εβραίων της Ευρώπης. 

Λόγω των σηµαντικών εµπορικών δραστηριοτήτων τους τα ανώτερα και µεσαία στρώµατα  

των Ευρωπαίων  τους αντιµετώπιζαν ως ανταγωνιστές στον οικονοµικό τοµέα. Οι διωγµοί 

που υπέστησαν οι Εβραίοι αποτελούν ένα µοναδικό φαινόµενο στην ιστορία του ρατσισµού 

και της προκατάληψης98. 

Στην σηµερινή εποχή ο ρατσισµός έχει µεταβληθεί και αποτελεί αυτό που ονοµάζεται 

νέο-ρατσισµός ή πολιτισµικός ρατσισµός. Ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισµός βασίζεται σε 

διαφορετικά επιχειρήµατα από αυτά του βιολογικού, τα οποία κατέρρευσαν από την επιστήµη, 
                                                           
96 ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε.Α.,(1996),Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας 
πρακτικής, Αθήνα, εκδ.ΓΓΛΕ. 
97 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Μπ.,(1998), «Πληροφόρηση και ρατσισµός», Θέσεις, τεύχος 63, σελ. 89-114. 
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κυρίως της σύγχρονης βιολογίας η οποία απορρίπτει την ιεράρχηση των φυλών, από την 

υποστήριξη ως ένα βαθµό, θεµελιωδών συνταγµατικών αρχών της αξιοπρέπειας και ισότητας 

και τέλος, από τη σύνδεση της µορφής αυτής µε το ρατσισµό του εθνικό-σοσιαλιστικού 

κόµµατος. Ο νέο-ρατσισµός έχει ως στόχο του, µετανάστες και οικονοµικούς πρόσφυγες, οι 

οποίοι λόγω συνθηκών αναγκάστηκαν να µετακινηθούν, ώστε να εξασφαλίζουν την διαβίωση 

τους. Κατά την Κωνσταντινίδου99 µε τον όρο νέο-ρατσισµός, ονοµάζεται η σύγχρονη τάση που 

χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του όρου «φυλή» µε αυτόν του πολιτισµού και την 

«πολιτισµική ταυτότητα», τη µετατόπιση του κυρίαρχου λεξιλογίου από τον όρο «ανισότητα» 

προς τον όρο «διαφορά» γεγονός που συνδέεται µε την γνωστή φοβία της αλλοίωσης του 

πολιτισµού από ξένες επιρροές και τέλος την απόρριψη των κλασικών ρατσιστικών 

στερεοτύπων, ενώ παράλληλα αναζητούνται άλλα επιχειρήµατα που στηρίζονται σε 

συµβολικό ρατσισµό. 

Τα θεωρητικά προστάγµατα του νέο-ρατσισµού εποµένως είναι, ότι όλοι οι άνθρωποι 

είναι βασικά ισότιµοι, ενώ ασυµβίβαστοι και διαφορετικοί είναι οι πολιτισµοί. Για τους 

θεωρητικούς του νέο-ρατσισµού οι διαφορές των πολιτισµών αποτελούν συστατικό στοιχείο 

της ανθρώπινης φύσης µε βαθιές ιστορικές ρίζες και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να 

αφοµοιωθούν τα µέλη των ξένων πολιτισµών. Οι µαζικές και αυξηµένες µεταναστευτικές 

κινήσεις ανθρώπων σε ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες, ενίσχυσαν την συγκρότηση 

πολύ-πολιτισµικών κοινωνιών, µέσα στις οποίες, κατά τους νέο-ρατσιστές, οι συγκρούσεις 

µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων είναι αναπόφευκτες. Μοναδική διέξοδος για την 

αποφυγή των συγκρούσεων είναι ο αποκλεισµός των µειονοτικών οµάδων, κυρίως 

µεταναστών, από κάθε είδους συµµετοχή στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές 

διαδικασίες. 

Επιπλέον, οι θεωρητικοί του σύγχρονου ευρωπαϊκού νέο-ρατσισµού θεωρούν ότι 

οποιαδήποτε ανάµειξη των πολιτισµών και άρση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ τους, θα 

οδηγήσει στην παρακµή του πολιτισµού και στην απώλεια της ταυτότητας. Για την αποφυγή 

της επιµειξίας επικαλούνται αξίες, όπως το δικαίωµα της διαφορετικότητας δίνοντας στον νέο-

ρατσισµό ένα χαρακτήρα συµβολικού ρατσισµού και έµµεσου, ο οποίος ενδιαφέρεται για την 

πολιτιστική αξιοπρέπεια, χρησιµοποιώντας αξίες και αρχές σύµφωνα µε τα συµφέροντα του.  

Ένας από τους θεωρητικούς που µετέτρεψε ένα από τα βασικά συνθήµατα του 

αντιρατσισµού σε επιχείρηµα υπέρ της διάκρισης, είναι ο Alan de Benoist, ο οποίος 

χρησιµοποίησε το «δικαίωµα στη διαφορά» για την ενίσχυση του πολιτισµικού ρατσισµού. 

Βασίζεται σε όλα όσα αναλύθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, όπως επίσης και στη µη 

αναγνώριση της ιδεολογίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων την οποία χαρακτηρίζει ως 

παραπλανητική. Κύριος στόχος του νέο-ρατσισµού είναι η πλήρης ανατροπή του ισχύοντος 

                                                                                                                                                                                        
98 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ.,(2000),Ο ευρωπαϊκός ρατσισµός. Εισαγωγή στο φυλετικό µίσος, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. 
99 Κωνσταντινίδου Χ.,(2000), Αναφορά στην έννοια και στις όψεις των σύγχρονων αποκλεισµών, , 
Κωνσταντοπούλου Χρ.,Μαράτου- Αλιµπράντη Λ., Γερµανός∆., Οικονόµου Θ.,(επιµ.), Εµείς και οι Άλλοι. 
Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα, εκδ.Τυπωθήτω, σελ.11-30 
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συστήµατος αξιών που θεωρούν τρόπο αντιµετώπισης της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης 

της Ευρώπης, η οποία οδηγεί την Ευρώπη στον πολιτιστικό της θάνατο100. 

Ο Levi Strauss101 αποτελεί έναν από τους θεωρητικούς που διατύπωσε την θεωρία κατά 

την οποία, ο ρατσισµός ορίζεται ως ένα αυστηρά σύγχρονο φαινόµενο. Ο Strauss υποστηρίζει 

ότι απαράβατος κανόνας πρέπει να είναι η διατήρηση της πολιτιστικής διαφοροποίησης. Ο 

εθνοκεντρισµός αποτελεί ένα µηχανισµό που συντηρεί την διαφορετικότητα των πολιτισµών, 

καθώς κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αδιαλλαξία και η συνέπεια. Κάθε πολιτισµός σε όλες 

τις κοινωνίες των ανθρώπων προσπαθεί να διατηρήσει τα στοιχεία του, µένοντας 

ανεπηρέαστος από τους άλλους πολιτισµούς. Κατακρίνει επίσης, την επικοινωνία µεταξύ των 

πολιτισµών και θεωρεί ότι πρέπει να απορρίπτονται οι καινούργιες αξίες. 

Οι απόψεις και των δύο θεωρητικών για την ενδεχόµενη κατάρρευση των πολιτισµών 

δεν είναι αποδεδειγµένη και στερείται βάσης. Αντίθετα, ίσως ευσταθεί περισσότερο το γεγονός 

ότι η πολυπολιτισµικότητα και η ανταλλαγή µεταξύ των πολιτισµών µπορεί να οδηγήσει σε 

ανάπτυξη τους και όχι στην κατάρρευση αυτών. Τέλος δεν πρέπει να θεωρείται ότι το άτοµο 

δεν µπορεί να αφοµοιώσει στοιχεία πολιτισµικά και να αφοµοιωθεί από το κοινωνικό 

περιβάλλον, καθώς η κοινωνικοποίηση και οι εξωγενείς παράγοντες είναι εκείνοι που 

επηρεάζουν τα άτοµα στην διαµόρφωση αρκετών απόψεων και αντιλήψεων. 

Εκτός από τον πολιτισµικό ρατσισµό, ο οποίος αποτελεί µια από τις µορφές του νέο-

ρατσισµού υπάρχουν επίσης ο ανταγωνιστικός και ο φοβικός ρατσισµός. Ο ανταγωνιστικός 

ρατσισµός έχει ως αντικείµενο-στόχο, τους µετανάστεςֹ σύµφωνα µε αυτόν οι αλλοδαποί 

αντιµετωπίζονται ως ανταγωνιστές που αποτελούν απειλή για την εργασία των ντόπιων. 

Επίσης οι υποστηρικτές του θεωρούν πλέον ότι οι αλλοδαποί εποφθαλµιούν τις παροχές των 

κοινωνικών υπηρεσιών και υποβιβάζουν µε την παρουσία τους τις περιοχές όπου κατοικούν. 

Το είδος αυτού του ρατσισµού έχει εµφανιστεί και στο παρελθόν, όπου η αντιπάθεια των 

«φτωχών λευκών» Αµερικανών απέναντι στους µαύρους πριν την κατάργηση της δουλείας 

ήταν αυξηµένη. Η πρώτη οµάδα αναγνωρίζοντας την εξέλιξη από την ενδεχόµενη κατάργηση 

της δουλείας, αντέδρασε, καθώς θα έχανε το κοινωνικό status, το οποίο βασιζόταν στην 

κοινωνική απόσταση µε τους δούλους. Παρόµοια φαινόµενα αντιπάθειας και εχθρότητας 

απέναντι στους αλλοδαπούς εµφανίζουν άτοµα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας µε κανονικό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον ή ακόµα δεν µπορούν να βρουν 

εργασία µε αξιοπρεπή αµοιβή102. 

Μια ακόµα µορφή του νέο-ρατσισµού αποτελεί ο φοβικός ρατσισµός, που εµφανίζεται 

και αυτός κυρίως απέναντι σε µετανάστες. Ο ρατσισµός αυτός τροφοδοτείται από 

συναισθήµατα άγχους, αγωνίας και ανησυχίας. Τα παραπάνω συναισθήµατα είναι 

αποτέλεσµα της σύνδεσης των µεταναστών µε την απειλή για την συνοχή και ισορροπία της 

κοινωνίας, που δηµιουργείται σε αρκετά άτοµα. Θεωρούν ως υπαίτιους τους µετανάστες για 

                                                           
100ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ.,(2000),Ο ευρωπαϊκός ρατσισµός. Εισαγωγή στο φυλετικό µίσος, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. 
101 TAGUIEFF P.A.,(1998), Ο ρατσισµός, Σπανός Γ.(µτφ.), Αθήνα, εκδ. Dominos. 
102 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Μπ.,(1998), «Πληροφόρηση και ρατσισµός», Θέσεις, τεύχος 63, σελ. 89-114 
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την αύξηση της εγκληµατικότητας, της διακίνησης ναρκωτικών και της ανήθικης 

συµπεριφοράς. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της παραπάνω πεποίθησης έχουν τα µέσα 

πληροφόρησης τα οποία δίνουν έµφαση στην εγκληµατικότητα των «ξένων» και κάνουν 

χρήση αρνητικών εθνικών στερεοτύπων εναντίον τους103.  

Όπως αναφέρθηκε, ο ρατσισµός είναι πιθανόν να εµφανιστεί µε ποικίλους τρόπους που 

περιλαµβάνουν, την σωµατική βία, τη λεκτική επίθεση και κάθε είδους έµµεση και άµεση 

διάκριση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ξεχωριστή καταγραφή, εκ µέρους των αστυνοµικών 

αρχών, των ρατσιστικών εγκληµάτων, επιθέσεων, εποµένως δεν µπορεί να µετρηθεί η 

ύπαρξη αυτών των περιστατικών και κατά συνέπεια ο αριθµός τους. Παρόλα αυτά γίνονται 

κατά καιρούς στατιστικές µελέτες που αφορούν την πρόθεση, την στάση του πληθυσµού 

απέναντι σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού και σε ορισµένους τοµείς της καθηµερινής 

ζωής. Επιπλέον το Ευρωβαρόµετρο µελετάει αρκετά χρόνια την στάση των Ευρωπαίων 

πολιτών απέναντι στους µετανάστες, έτσι ώστε να µπορεί να συγκρίνει διαχρονικά το 

φαινόµενο του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε κράτη- µέλη. 

Ο Παπαδηµητρίου104 αναφέρει ότι το 64,6% των ερωτηθέντων, σε έρευνα του 

Ευρωβαροµέτρου του 1992, θεωρούν τους ξένους ως δηµόσιο κίνδυνο και το 80,5% δηλώνει 

ότι ευθύνονται για την ανεργία. Το 32,7% των Ελλήνων δεν θα παντρευόταν ποτέ ξένο, 

επιπλέον κατέχουν την πρώτη θέση µεταξύ των Ευρωπαίων στην απόρριψη των ξένων λόγω 

διαφορετικής εθνικότητας. Το ποσοστό των ατόµων που διαφωνούν µε την παρουσία ξένων 

στην Ελλάδα, λόγω διαφορετικής φυλής, ανέρχεται σε 24%.  

Οι αρνητικές αυτές απόψεις των Ελλήνων απέναντι σε µειονοτικές οµάδες εµφανίζονται 

και στην έρευνα του Ευρωβαροµέτρου105, που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2000. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα έδειξε ότι το 31% των Ελλήνων τείνει να συµφωνεί στην προώθηση 

ίσων ευκαιριών για όλα τα άτοµα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Το 85% τείνει να 

συµφωνεί µε την άποψη ότι οι µειονότητες αυξάνουν την ανεργία και το 81% µε την άποψη ότι 

οι µετανάστες εµπλέκονται σε εγκληµατικές ενέργειες. Επιπλέον το 77% θεωρεί ότι η 

παρουσία µειονοτικών οµάδων αποτελεί αιτία ανασφάλειας. Επίσης σχετικά µε την ενίσχυση 

των οργανώσεων για τη καταπολέµηση του ρατσισµού µόνο το 20% των Ελλήνων θεωρεί την 

ενέργεια αυτή ως θετική. Σηµαντικό ακόµα είναι ότι το 61% θεωρεί ότι η παρουσία παιδιών 

από µειονοτικές οµάδες στα σχολεία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παιδείας. Όσον 

αφορά την ενίσχυση της συµµετοχής των ανθρώπων από µειονοτικές οµάδες στην πολιτική 

ζωή της χώρας, µόνο το 13% υποστηρίζει την άποψη αυτή. Τέλος, στην ερώτηση «αν είναι 

καλό για µια κοινωνία να αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής φυλής, θρησκείας και 

κουλτούρας» το 36% τείνει να συµφωνεί, ενώ στην ερώτηση «αν η παρουσία ατόµων άλλης 

εθνικότητας αναστατώνει την καθηµερινή ζωή» το 38% συµφωνεί. 
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Η παραπάνω παρουσίαση ορισµένων στοιχείων από έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί, εµφανίζει το µέγεθος των διακρίσεων όπως και τις ρατσιστικές 

συµπεριφορές που υφίστανται ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες. Μπορεί στην ελληνική 

κοινωνία να εκδηλώνονται αποσπασµατικά και περιστασιακά έντονα επεισόδια ρατσιστικής 

βίας, όµως δεν σηµαίνει ότι δεν εµφανίζονται ρατσιστικές συµπεριφορές και διακρίσεις, 

έµµεσες, εναντίον µειονοτικών οµάδων. 

Οι συνέπειες της εµφάνισης των παραπάνω διακρίσεων είναι πολυδιάστατες και 

αφορούν όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Οι συνέπειες του ρατσισµού είναι πολλαπλές 

και αφορούν τόσο το υποκείµενο της διάκρισης όσο και το άτοµο που την υφίσταται. Σε 

γενικές γραµµές υποστηρίζεται ότι οι συνέπειες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα ή οι οµάδες που 

δέχονται ρατσιστικές συµπεριφορές είναι ο υποβιβασµός της αξιοπρέπειας τους και της 

ελευθερίας τους. Προκαλείται επίσης η αυτονόµηση και ο αποκλεισµός ατόµων και οµάδων, 

ενισχύοντας έτσι τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες οδηγούν στην αύξηση 

των κοινωνικών συγκρούσεων και των φαινοµένων βίας. Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν ένα 

φαύλο κύκλο, η διάκριση εποµένως παράγει την εγκληµατικότητα και τις συγκρούσεις σε µια 

κοινωνία.  

Η δηµιουργία, εποµένως, περιθωριακών οµάδων, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε 

δηµοκρατικά προνόµια και υλικά αγαθά οδηγούν στην εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών είτε 

από την πλευρά των «περιθωριοποιηµένων» είτε από την µεριά των «αυτοχθόνων». Στην 

πρώτη περίπτωση, οι οµάδες αρνούνται τις αξίες των «δηµοκρατικών κοινωνιών», καθώς 

αυτές ήταν που τους απέκλεισαν, απορρίπτουν αυτές τις αρχές ώστε να µπορέσουν να 

συµµετάσχουν στην χρήση των υλικών αγαθών. Αντίθετα οι «αυτόχθονες» ενδέχεται να 

προστατεύσουν µε την χρήση βίας τα υποτιθέµενα ως κεκτηµένα, λόγω θέσης δικαιώµατά 

τους εξοντώνοντας τους διαφορετικούς. Το παραπάνω µπορεί να ακούγεται τροµακτικό, όµως 

αν και ακραίο αποτελεί πιθανή πραγµατικότητα, καθώς  ο ρατσισµός καλλιεργεί την 

µισαλλοδοξία και τη βία και είναι δυνατό κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες να οδηγήσει στην 

διάλυση των κοινωνιών.  

Τέλος ο ρατσισµός οδηγεί στην διάλυση των δηµοκρατικών αρχών και αξιών, κάτι που 

ιστορικά έχει παρουσιαστεί, µε κυριότερο παράδειγµα αυτό του ναζισµού. Τα παραπάνω 

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εξάλειψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου, καθώς «ο 

ρατσισµός δεν βλάπτει µόνο τους υποτιθέµενα κατώτερους, αλλά οδηγεί και τους υποτιθέµενα 

ανώτερους στον πολιτικό ολοκληρωτισµό, την ιδεολογική σύγχυση, τη βία και τον κοινωνικό 

όλεθρο»106. 

 

4.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
Ο ρατσισµός καταλύει τους δηµοκρατικούς θεσµούς και οδηγεί στη µισαλλοδοξία και στη 

βία, όπως και υποβαθµίζει την αξιοπρέπεια του ατόµου. Λόγω των σηµαντικών επιδράσεων 

του ρατσισµού στην κοινωνία µας, είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί µε ενέργειες συνεχείς, 
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ολοκληρωµένες που θα αφορούν όλα τα επίπεδα της ζωής του ατόµου. Οι επιστήµονες και τα 

µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων(Μ.Κ.Ο) έχουν κατά καιρούς εκφράσει απόψεις και 

προτάσεις τόσο για την αντιµετώπιση όσο και την πρόληψη εµφάνισης του φαινοµένου.  

Για την αντιµετώπιση του ρατσισµού και των διακρίσεων σηµαντικός παράγοντας είναι η 

νοµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς και η εφαρµογή των νοµικών 

διατάξεων που αποκρούουν της διακρίσεις. Το νοµικό καθεστώς έχει αναπτυχθεί ως ένα 

βαθµό, µε το οποίο εκδιώκονται οι ρατσιστικές συµπεριφορές, όµως χρειάζεται το πολιτικό 

σύστηµα να προσχωρήσει στην εφαρµογή των νοµικών αυτών διατάξεων. Η θεσµική 

παρέµβαση όµως, δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλες τις µορφές εµφάνισης, που αφορούν 

όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Σηµαντικό επίσης θεωρείται, η ανάπτυξη ενεργειών 

εκ µέρους της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο φορέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν την συµµετοχή 

των πολιτών τους στη λήψη αποφάσεων, απορρίπτοντας οποιαδήποτε µορφή διάκρισης. Οι 

τοπικές κοινωνίες είναι το πλαίσιο στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται τα άτοµα και µπορούν 

να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των πολιτών και να προωθήσουν διαδικασίες κάλυψης αυτών, 

µε την συµµετοχή όλων στο σχεδιασµό. Οι τοπικές αρχές είναι αυτές που πρέπει να κάνουν 

χρήση των δηµοκρατικών αρχών και να ενισχύουν την ισότητα των πολιτών, αρχές που εξ 

ορισµού αποκλείουν τον ρατσισµό.  

Παράλληλα οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε τα φαινόµενα αυτά θα 

πρέπει τόσο να ενισχυθούν, µέσω χρηµατοδοτήσεων και νοµοθεσίας, όσο και να 

αλληλοαναγνωριστούν και να αναπτύξουν ένα δίκτυο συνεργασίας. Ένας φορέας συνήθως 

υλοποιεί δράσεις αποσπασµατικές και περιορισµένες, η συνεργασία όµως και η συµµετοχή 

πολλών ατόµων οδηγεί στην υλοποίηση ολοκληρωµένων και αποτελεσµατικών 

παρεµβάσεων. Επιπλέον, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας µπορούν, λόγω επιρροής, να 

ενισχύσουν στην διάδοση αντικειµενικών-δίκαιων πληροφοριών και να συνεργαστούν µε τις 

Μ.Κ.Ο. 

Υπάρχουν αρκετές µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την υπεράσπιση 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το έτος 1997 που ανακηρύχθηκε «έτος ενάντια στο 

ρατσισµό» παρείχε την ευκαιρία χρηµατοδότησης και ενίσχυσης δράσεων που είχαν ως στόχο 

την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της ευρωπαϊκής κοινότητας για το 

φαινόµενο του ρατσισµού. Επιπλέον αποτέλεσε την αφορµή για την συνεργασία των 

διαφόρων οργανώσεων και την  δηµιουργία ενός δικτύου µε την ονοµασία Φόρουµ 

Κοινωνικών Οργανώσεων και Νεολαίας µε την ονοµασία «Όλοι διαφορετικοί- Όλοι ίσοι». 

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης αντιρατσιστικά φεστιβάλ και άλλες δράσεις µε στόχο την 

συνδιαλλαγή των ντόπιων µε τους µετανάστες. Παρόλο που έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές 

δράσεις και ενέργειες για την αντιµετώπιση του ρατσισµού τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν, όπως νοµοθεσία, 

                                                                                                                                                                                        
106 Φραγκουδάκη Α.,(1997), Ρατσισµός και Εκπαίδευση, Συλλογικό Έργο, Μετανάστες, ρατσισµός και ξενοφοβία. 
Ελληνικές εµπειρίες διακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας σελ 142. 
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χρηµατοδότηση, ώστε οι παρεµβάσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων να είναι 

αποτελεσµατικές και να µην περιορίζονται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους107. 

Επιπλέον καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες 

πρέπει να αντιµετωπίσουν ουσιαστικά προβλήµατα τα οποία συνδέονται σε µικρό ή µεγάλο 

βαθµό µε τον ρατσισµό. Η ανεργία σε συνδυασµό µε την µετανάστευση πρέπει να 

αντιµετωπιστούν µε αποτελεσµατικές παρεµβάσεις, το σχεδιασµό των οποίων µπορούν να 

ενισχύσουν οι επιστήµονες και τα µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων. Η συµµετοχή 

εποµένως εκπροσώπων από όλους τους τοµείς και η σφαιρική αντιµετώπιση είναι βασική 

αρχή για την καταπολέµηση πολύπλευρων κοινωνικών φαινοµένων . Εκτός από µέτρα- 

ενέργειες αντιµετώπισης πρέπει να αναπτυχθούν και προληπτικά µέτρα από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα, ώστε να µειωθούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, διεργασίες οι οποίες 

οδηγούν στις διακρίσεις. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να παρέµβει σε δύο τοµείς, πρώτα να διασφαλίσει 

στην πράξη, την ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη συνέχεια να προωθήσει την 

ανάπτυξη µιας παιδείας, που κοινωνικοποιεί τα άτοµα και ενισχύει την κριτική σκέψη, τις 

δηµοκρατικές αρχές και την συνεργασία. Όσον αφορά το πρώτο τοµέα, είναι σηµαντικό να 

αναγνωρίζεται το δικαίωµα κάθε ατόµου στη γνώση, γιατί «ακόµα και µια ατελής εκπαίδευση 

ενισχύει οπωσδήποτε την απελευθέρωση από τις παρωπίδες της προκατειληµµένης 

σκέψης»108. Για το δεύτερο επίπεδο παρέµβασης, σηµαντική είναι η αλλαγή του τρόπου 

διδασκαλίας και του περιεχοµένου ορισµένων µαθηµάτων, όπως και η εφαρµογή ορισµένων 

αρχών από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που υποστηρίζουν την ισότητα και το σεβασµό όλων 

των ατόµων διαφορετικής κουλτούρας Οι προσεγγίσεις αυτές είναι η αντιρατσιστική, η 

πολυπολιτισµική και η διαπολιτισµικη. 

Οι βασικές αρχές της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, όπως τις διατύπωσε ο Τσιάκαλος109 

είναι: α) συστηµατική παρέµβαση στις διεργασίες που οδηγούν στο ρατσισµό, η 

αντιρατσιστική εκπαίδευση δεν εξαντλείται στην αναφορά της ύπαρξης ρατσισµού και στην 

ειδική καταδίκη του, ούτε σε προγράµµατα εξοικείωσης µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

διαφόρων οµάδων, β)η αντιρατσιστική εκπαίδευση απαιτεί συστηµατική ενασχόληση κατά τη 

διάρκεια όλου του έτους, γ)η αντιρατσιστική εκπαίδευση είναι δυνατή στο πλαίσιο του 

ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος, αν και ορισµένες τροποποιήσεις του θα διευκόλυναν 

την εισαγωγή, εφαρµογή και επιτυχία τους, δ)εφαρµόζεται µε οποιοδήποτε µοντέλο 

διδασκαλίας, ε)είναι δυνατή σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα µε επιλογή του κατάλληλου 

θέµατος και στ)δεν προϋποθέτει την ύπαρξη προπαρασκευαστικού διδακτικού υλικού. 

Η βασική αρχή της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι ο σεβασµός για όλους τους 

πολιτισµούς. Στόχος αυτού του είδους εκπαίδευσης είναι να ευαισθητοποιήσει το παιδί στην 

                                                           
107 ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΑΘ.,ΠΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ ∆., ΠΑΥΛΟΥ Μ.(επιµ.),(2001), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα. 
108 ∆ηµάκη- Λαµπίρη Ι.,(1998),Για µια παιδεία εναντίον των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων ανάλογα το φύλο, 
την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, Συλλογικό Έργο, Μετανάστες, ρατσισµός και 
ξενοφοβία. Ελληνικές εµπειρίες διακρίσεων, Αθήνα, εκδ. Σάκουλας, σελ.148. 
109 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ.,(2000),Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ.Ελληνικά Γράµµατα, σελ.332. 
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ποικιλία των πολιτισµών και τρόπων ζωής που υπάρχουν στον κόσµο. Η πολυπολιτισµική 

εκπαίδευση αν και αναγνωρίζει ότι όλοι οι πολιτισµοί αξίζουν σεβασµό, δεν υποστηρίζει και 

δεν προωθεί την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών. Αντίθετα η αλληλεπίδραση των πολιτισµών 

προωθείται από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει την ισοτιµία 

των πολιτισµών και αναγνωρίζει τις διαφορές ανάµεσα στους µαθητές παρέχοντας τους 

παράλληλα το δικαίωµα των ίσων ευκαιριών, καθώς τους θεωρεί διαφορετικούς, αλλά και 

ισότιµους.  

Η εφαρµογή των δύο πρώτων προσεγγίσεων, αντιρατσιστική και πολυπολιτισµική, είναι 

πιθανόν να µη φέρει θετικά αποτελέσµατα. Όσον αφορά την αντιρατσιστική εκπαίδευση για να 

εφαρµοστεί µε πλήρη επιτυχία, τα άτοµα που την εφαρµόζουν πρέπει να είναι πλήρως 

συνειδητοποιηµένα, καθώς αντιρατσιστικά επιχειρήµατα µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε 

επιχειρήµατα υπέρ του ρατσισµού. Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση από την άλλη δεν 

υποστηρίζει και δεν προωθεί την ισοτιµία, καθώς απλά ενισχύει την ανοχή στο διαφορετικό και 

δεν προωθεί την κατανόηση και συνδιαλλαγή. Αντίθετα η εφαρµογή της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, αφού µόνο αυτή προωθεί την αλληλεπίδραση 

µεταξύ των πολιτισµών και αναγνωρίζει την ισοτιµία αυτών. 

Ας σηµειωθεί τέλος ότι, η αντιµετώπιση και πρόληψη των κοινωνικών διακρίσεων 

αποτελεί ένα τοµέα στον οποίο όλοι πρέπει να συµµετέχουν και µε οποιοδήποτε µέσο. 

Σηµαντικό είναι κάθε άτοµο να αντιπαρατίθεται σε αυτά τα φαινόµενα που ταλανίζουν και 

αποδοκιµάζουν αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, οι οποίες προωθούν 

την ανάπτυξη του πολιτισµού και της ευηµερίας του κοινωνικού συνόλου. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ρατσισµός αποτελεί άδικη µεταχείριση ενός ατόµου ή µιας οµάδας λόγω κάποιον 

διαφορετικών χαρακτηριστικών και περιλαµβάνει πεποιθήσεις, ιδεολογικές συνθέσεις και 

συµπεριφορές, τρόπους δράσεις µε τους οποίους εκφράζεται. Ο ρατσισµός συναντιέται σε 

όλες τις χρονικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας µε διαφορετικές όψεις. Οι µορφές µε τις 

οποίες εκφράζεται ποικίλουν από κοινωνία σε κοινωνία ανάλογα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν. Ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισµός ή νέο-ρατσισµός εµφανίζεται περίπου την 

δεκαετία του ‘80 µε ’90 και στηρίζεται στον ∆ιαφωτισµό. 

Τα αίτια και οι παράγοντες που επηρέασαν στην εµφάνιση του ρατσισµού είναι σύνθετοι. 

Ως παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη του ρατσισµού αναφέρονται οι προκαταλήψεις, 

τα στερεότυπα, η ανεργία, η µετανάστευση σε συνδυασµό µε τις πολιτικές που υιοθετούνται 

από τις χώρες υποδοχής και η παγκοσµιοποίηση. Ενώ προϋπόθεση για την ανάπτυξη του 

αποτελεί η επικράτηση συνθηκών ανισοµερούς κατανοµής της κοινωνικής και πολιτικής 

δύναµης. Επιπλέον στην διαµόρφωση των κοινωνικών διακρίσεων καταλυτικό ρόλο έχουν η 

οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.  

Κυριότερες µορφές εκδήλωσης του ρατσισµού αποτελούν ο βιολογικός και ο νέο-

ρατσισµός. Ο βιολογικός ρατσισµός αναφέρεται στην υπεροχή των ονοµαζόµενων λευκών 
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φυλών, καθώς κατέχουν την πρώτη θέση στην ιεράρχηση των κοινωνιών. Ο νέο-ρατσισµός 

αποτελεί µετασχηµατισµό του βιολογικού και βασίζεται στην ανωτερότητα του πολιτισµού των 

Ευρωπαϊκών χωρών. Οι υποστηρικτές του στρέφονται ενάντια των µεταναστών και των 

προσφύγων µε το επιχείρηµα της πολιτισµικής καθαρότητας που οι οµάδες αυτές απειλούν. 

Με οποιοδήποτε µορφή και αν εµφανίζεται ο ρατσισµός έχει αρνητικές συνέπειες καθώς 

περιορίζονται οι ελευθερίες των ατόµων, µειώνεται η αξιοπρέπεια τους και αποκλείονται από 

δραστηριότητες και δικαιώµατα. Επίσης οι κοινωνικές διακρίσεις οδηγούν στην διάλυση των 

δηµοκρατικών αρχών και αξιών. 

Η αντιµετώπιση και πρόληψη του ρατσισµού κρίνεται απαραίτητη για όλες της κοινωνίες 

καθώς οι συνέπειες του είναι σηµαντικές. Η τήρηση αρχικά των νοµικών διατάξεων που 

αφορούν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων αποτελεί έναν από τους τρόπους 

αντιµετώπισης. Επίσης η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού για το φαινόµενο και 

τις συνέπειες του είναι ένας ακόµα τρόπος που προτείνεται τόσο από µη κυβερνητικές 

οργανώσεις όσο και από επιστηµονικούς κλάδους. Για την επίτευξη όµως και την 

αποτελεσµατικότητα των παραπάνω, βασική προϋπόθεση είναι η επίτευξη συνεργασίας και η 

οργάνωση των δράσεων από ένα πλέγµα τόσο των µη κυβερνητικών οργανώσεων όσο και 

των υπηρεσιών και φορέων του κράτους. Η τοπική κοινωνία επιπλέον πρέπει να ενισχύει την 

συµµετοχή όλων των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρµόζοντας στην πράξη 

τις δηµοκρατικές αρχές και προωθώντας την ισότητα των πολιτών. Τέλος, σηµαντικό ρόλο για 

την πρόληψη του φαινοµένου έχει η οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί και το ίδιο το άτοµο 

όπου πρέπει να ενεργούν µε βάση τις αρχές της ισότητας και του σεβασµού της ανθρώπινης 

προσωπικότητας ώστε να αποτρέπεται η εµφάνιση του ρατσισµού. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της µελέτης είναι να διερευνηθεί η στάση των κατοίκων του νοµού Ηρακλείου, 

απέναντι στους µετανάστες από τις χώρες του Ανατολικού µπλοκ, τις Βαλκανικές και την 

Αλβανία, που ήλθαν στη χώρα από το 1990 µέχρι τώρα. Το δείγµα λοιπόν αποτελούν 150 

άτοµα από τρεις περιοχές: αστική (πόλη Ηρακλείου), ηµιαστική (Αρκαλοχώρι) και αγροτική 

(Πεζά Ηρακλείου, Βόνη Ηρακλείου και Κουνάβοι Ηρακλείου).  

Η επιλογή των τριών διαφορετικών περιοχών έγινε για να δοθεί η δυνατότητα σύγκρισης 

µεταξύ των περιοχών επειδή έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, οπότε και είναι διαφορετικός 

ο τρόπος επιρροής  στους κατοίκους. Σύµφωνα µε τον Τσαούση110, ο οποίος παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά τους,  ο αριθµός των κατοίκων τους είναι το κυριότερο στοιχείο που τις 

διαφοροποιεί. Αγροτική, θεωρείται η περιοχή που έχει µέχρι 1.999 κατοίκους, ηµιαστική, από 

2.000- 9.999 και αστική, πάνω από 10.000. Συνεχίζει, παρουσιάζοντας την αγροτική κοινωνία, 

η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά: τον κοινό βιοτικό χώρο, τη µόνιµη εγκατάσταση των 

κατοίκων, το µικρό µέγεθος- έκταση που επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν σχέσεις 

οικειότητας και τους συναισθηµατικούς δεσµούς των κατοίκων που προέρχονται από τις 

κοινές εµπειρίες τους, στον τόπο τους και εκδηλώνονται όταν αντιµετωπίζουν κοινές ανάγκες 

ή κινδύνους και όταν βρίσκονται µακριά από αυτόν. Επιπλέον, στην αγροτική περιοχή, η 

σχέση πληθυσµού προς έκταση είναι χαµηλή, έχει δηλαδή χαµηλή πυκνότητα. Στην 

παραδοσιακή της µορφή, έχει µια αυτάρκεια, παράγει άµεσα από τη φύση τα προϊόντα για τη 

συντήρησή της. Παρουσιάζει επίσης, µια οµοιογένεια ως προς την απασχόληση και την 

κοινωνική κατάσταση των µελών της.  

Η αστική περιοχή, αντίθετα, έχει µεγάλη πυκνότητα, ο πληθυσµός αυξάνεται µε 

ταχύτερους ρυθµούς από την έκτασή της και παρουσιάζει ετερογένεια που εκτείνεται σε πολλά 

επίπεδα διαφοροποίησης και ανισότητας. Επιπλέον, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Οι κάτοικοι 

δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι, αλλάζουν συχνά κατοικία, είναι µεγάλος ο βαθµός 

κινητικότητας της κατοικίας. Ταυτόχρονα, εργάζονται σε διαφορετική περιοχή από αυτή που 

διαµένουν, οπότε και απαιτείται καθηµερινή µετακίνηση. Αυτόµατα, δηµιουργείται η ανάγκη 

σύνδεσης των περιοχών µε συγκοινωνίες και οδικά δίκτυα για να είναι εφικτές οι µετακινήσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι και το ότι στις αστικές περιοχές, η «γειτονιά» έχει αντικατασταθεί από τη 

συνοικία, που είναι όµως µεγαλύτερη σε έκταση και πυκνοκατοικηµένη. Έτσι η κοινωνική ζωή 

είναι διάχυτη, συνήθως δεν εκτυλίσσεται σε έναν βιοτικό τόπο. Τέλος, υπάρχει εξάρτηση από 

άλλους πληθυσµούς για την εξασφάλιση των µέσων για τη συντήρησή της, αλλά ταυτόχρονα, 

προσφέρει τις υπηρεσίες της σε µια ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να λειτουργεί ως µητρόπολη 

που σηµαίνει πως υπάρχει µια συνεχής µετακίνηση προς αυτήν. Συχνά, η ηµερήσια 

πληθυσµιακή της πυκνότητα είναι µεγαλύτερη από τη νυκτερινή.  

Τέλος, η ηµιαστική περιοχή έχει έκταση και πληθυσµιακή πυκνότητα, µικρότερη από την 

αστική και µεγαλύτερη από την αγροτική. Σε όλους τους τοµείς βρίσκεται στη µέση, σε σχέση 

                                                           
110 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ∆.Γ,(1997), Η κοινωνία µας. Οργάνωση, λειτουργία, δυναµική, Αθήνα, εκδ. Gutenberg σελ. 101 
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µε τις άλλες περιοχές. Προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους κατοίκους της, πιθανόν και σε 

άλλες κοντινές περιοχές και στο οικονοµικό επίπεδο, παρουσιάζει µια σχετική αυτάρκεια, 

εφόσον ένα µέρος του πληθυσµού της ασχολείται µε τη γεωργία, που του εξασφαλίζει τα 

βασικά µέσα συντήρησής του. 

Η δειγµατοληψία έγινε µε τυχαίο τρόπο. Το δείγµα αποτελούν άτοµα και των δυο φύλων 

και ηλικίας από 18 ετών και άνω. Έγινε προσπάθεια να απαρτίζεται από άτοµα µε διάφορα 

κοινωνικό- δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα τον πληθυσµό. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε τον Ιούλιο του 2004 και 

ξεκίνησε από την πόλη του Ηρακλείου. Στη συνέχεια, συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια 

στην ηµιαστική περιοχή και τέλος στις αγροτικές περιοχές. Η επιλογή των περιοχών έγινε µε 

κριτήριο τον πληθυσµό των µεταναστών που διαµένουν σε αυτές. Κάποια ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν απευθείας, από τους ίδιους τους ερωτώµενους, κυρίως στις περιπτώσεις 

που ανήκαν στην πρώτη ηλικιακή οµάδα των 18- 30 ετών, αλλά και κάποιοι από τη δεύτερη, 

των 30- 60 ετών. Στα άτοµα που ανήκαν στην τρίτη ηλικιακή οµάδα, των 60 και άνω, 

συµπληρώθηκαν εµµέσως, δηλαδή εµείς συµπληρώναµε τις απαντήσεις που έδιναν οι 

ερωτώµενοι.  

Στην αστική περιοχή, την πόλη του Ηρακλείου, η δυσκολία που αντιµετωπίσαµε ήταν, ότι 

πολλοί κάτοικοι έλειπαν σε διακοπές, επειδή ήταν θερινός µήνας και είχαµε δυσκολία να τους 

βρούµε. Για τα άτοµα νεαρής ηλικίας πήγαµε σε χώρους ψυχαγωγίας (καφετέριες), που 

µπορούσαµε να τους βρούµε συγκεντρωµένους. Για τους ηλικιωµένους, πήγαµε σε καφενεία 

διάφορων συνοικιών και στα ΚΑΠΗ της περιοχής του Μασταµπά και της Αγίας Τριάδας, µετά 

από συνεννόηση µε τους κοινωνικούς λειτουργούς. Από την ενδιάµεση ηλικιακή οµάδα, των 

30- 60 ετών, κάποια άτοµα τα βρήκαµε σε χώρους ψυχαγωγίας(καφετέριες) και κάποια, σε 

χώρους εργασίας.  

Στην ηµιαστική περιοχή, το Αρκαλοχώρι, επίσης πήγαµε σε χώρους ψυχαγωγίας, σε 

καφενεία, στο ΚΑΠΗ και σε χώρους εργασίας των κατοίκων. Στις αγροτικές περιοχές, Πεζά, 

Κουνάβους και Βόνη, πήγαµε σε καφενεία και σε καφετέριες όπου µαζεύονταν οι πιο νέοι. Στις 

δυο αυτές περιοχές, υπήρχε δυσκολία να βρούµε γυναίκες. Για αυτό, στην ηµιαστική περιοχή 

µας βοήθησε η επίσκεψή µας στο ΚΑΠΗ και στα χωριά, πήγαµε σε χώρους εργασίας αλλά και 

στους δρόµους, γιατί οι γυναίκες δεν κάθονται σε καφενεία κλπ. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι 

τελικά οι άντρες υπερτερούν αριθµητικά στο δείγµα µας, παρ’ όλες τις προσπάθειες.  

Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που αντιδρούσαν κάποιοι από τους ερωτώµενους. Στην 

αστική περιοχή, ήταν πιο ανοικτοί και πρόθυµοι να απαντήσουν. Φαίνονταν πιο εξοικειωµένοι 

µε τη διαδικασία και ελάχιστοι ήταν εκείνοι που δεν θέλησαν να απαντήσουν ή ήταν 

επιφυλακτικοί. Στις άλλες περιοχές, συναντήσαµε διάφορες περιπτώσεις: υπήρχαν κάποιοι 

που δεν ήθελαν να απαντήσουν µόλις άκουγαν το θέµα της µελέτης, επειδή ήταν τόσο 

αντίθετοι µε την παρουσία µεταναστών, όπως έλεγαν, που δεν ήθελαν να ασχοληθούν. 

Κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί, όταν βρίσκονταν άλλοι γνωστοί τους κοντά, επειδή δεν ήθελαν να 

ακούσουν τις απόψεις τους. Τα άτοµα αυτά, ήθελαν να συµπληρώνουν µόνοι τις απαντήσεις 
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για να µην τους ακούν. Βέβαια, συναντήσαµε και το ακριβώς αντίθετο, ιδιαίτερα σε 

ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπου προσπαθούσαν να κάνουν τις ερωτήσεις, θέµα 

συζήτησης και διαφωνίας, µε τους διπλανούς τους και µε εµάς. Στις περιπτώσεις αυτές, 

προσπαθούσαµε να αποµονώνουµε κάποιους για να µας απαντήσουν, γιατί ιδιαίτερα σε 

καφενεία, ήθελαν ακόµα και να απαντούν όλοι µαζί.  

Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε θεµατικές ενότητες. Μετά τα κοινωνικό- δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώµενων, ακολουθεί η γενική στάση απέναντι στους µετανάστες. 

Μελετούµε τον τρόπο που αυτό- τοποθετούνται απέναντι στο φαινόµενο της µετανάστευσης 

στη χώρα και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν. Στη συνέχεια, καλούνται να 

απαντήσουν για τις προσωπικές τους σχέσεις µε µετανάστες από τις συγκεκριµένες χώρες 

που αναφέρθηκαν. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις σχέσεις στη γειτονιά, τις φιλικές και τις 

επαγγελµατικές. 

Όσον αφορά τις σχέσεις στη γειτονιά, µελετούµε πόσοι µετανάστες κατοικούν στη 

γειτονιά τους, ποια είναι η εθνικότητά τους, πώς ζουν στην Ελλάδα (οικογενειακή  κατάσταση) 

και τη σχέση που έχουν µαζί τους. ∆ιερευνούµε τις γνώσεις τους για τους µετανάστες και τη 

ζωή τους και την επιρροή της επαφής στη γειτονιά, στις µεταξύ τους σχέσεις και στη στάση 

των ερωτώµενων απέναντί τους. Στην ίδια κατηγορία, περιλαµβάνονται οι λόγοι που τους 

αποθαρρύνουν από τη δηµιουργία σχέσεων, η πρόθεση ενοικίασης σπιτιού σε µετανάστες 

καθώς και τα κριτήρια που θα τους επηρέαζαν για αυτό. Τα κριτήρια αυτά µπαίνουν σε σειρά 

προτεραιότητας µε την ανάλυση για να δούµε αντίστοιχα, τι τους εµποδίζει από τη δηµιουργία 

σχέσεων και τι λαµβάνουν υπόψη για να νοικιάσουν το σπίτι τους σε άτοµο από τις χώρες 

που µας απασχολούν. Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν πιο στενές σχέσεις. Μελετούµε 

την πρόθεση σύναψης φιλικής σχέσης και γάµου µε µετανάστη.  

Στη συνέχεια, έπεται η ενότητα των επαγγελµατικών σχέσεων. Αν υπάρχουν, τι είδους 

σχέσεις είναι και πώς θα τις χαρακτήριζαν. Επιπλέον, καλούνται να απαντήσουν για ποιους 

λόγους θεωρούν ότι οι Έλληνες εργοδότες προσλαµβάνουν µετανάστες, αν θα ανέθεταν οι 

ίδιοι εργασία σε µετανάστη, τι είδους εργασία θα ήταν αυτή και για ποιους λόγους θα τον 

προσλάµβαναν οι ίδιοι. Μελετούµε σε αυτό το σηµείο τον τρόπο που επιδρά η επαφή στην 

εργασία, στη γνώµη τους. Επίσης καλούνται να απαντήσουν για τους λόγους  πρόσληψης 

µεταναστών, γενικά από Έλληνες, αλλά και για τον εαυτό τους. Μας ενδιαφέρει να δούµε αν 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους και να µπουν αυτές µε σειρά 

προτεραιότητας, για να φαίνονται οι πιο σηµαντικοί λόγοι. Ακόµα, θέλουµε να µάθουµε για 

ποιες εργασίες τούς θεωρούν κατάλληλους, ανάλογα µε την καταγωγή τους, αν ισχύει αυτό.  

Στο τέλος του ερωτηµατολογίου, παραθέτουµε 20 προτάσεις, στις οποίες καλούνται να 

εκφράσουν τη συµφωνία ή διαφωνία τους. Οι προτάσεις αναφέρονται  σε διάφορα θέµατα, 

κοινωνικά και οι απαντήσεις δείχνουν τη γνώµη τους για αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις και τις 

γνώσεις τους. Για τη σύνταξη των προτάσεων αυτών µελετήσαµε αντίστοιχες που είχαν 

διατυπωθεί στην έρευνα του Ευροβαροµέτρου του 2000.  
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Σε όλο το ερωτηµατολόγιο, χρησιµοποιούνται κλειστές και ηµι- κλειστές ερωτήσεις. 

Κλειστές, είναι αυτές, που οι απαντήσεις καθορίζονται από πριν και ο ερωτώµενος καλείται να 

επιλέξει µεταξύ αυτών που προτείνονται. Έτσι δεν αφήνονται περιθώρια διφορούµενων 

απαντήσεων, ενώ γίνονται εύκολα κατανοητές και είναι εύκολο να απαντηθούν. Τέλος, 

χρησιµεύουν σαν ερωτήσεις- φίλτρα, δηλαδή ως µέσο διάκρισης των ερωτώµενων. Ηµι- 

κλειστές, είναι εκείνες που οι κυριότερες πιθανές απαντήσεις δίνονται, αλλά ο ερωτώµενος 

έχει τη δυνατότητα  να προσθέσει και άλλη απάντηση, δική του. Επιτρέπεται δηλαδή µια 

περισσότερο ελεύθερη έκφραση στον ερωτώµενο. Σε όλες τις ερωτήσεις χρησιµοποιούνται 

τακτικές κλίµακες, που επιτρέπουν την  ταξινόµηση αλλά και τον προσδιορισµό των 

«ανώτερων» και «κατώτερων» θέσεων. Υπάρχουν κάποιες που η επιλογή είναι δυαδική (ναι- 

όχι) και σε άλλες πολλαπλή, τύπου Likert, (συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, δεν έχω γνώµη, 

διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα)111.  

Η καταχώρηση των στοιχείων έγινε σε βάση δεδοµένων στο SPSS(Statistical Package 

for Social Sciences), από όπου έγινε και η στατιστική ανάλυση. Υπολογίζονται οι συχνότητες 

των απαντήσεων και τα ποσοστά τους. Στις ερωτήσεις που θέλουµε να βρούµε τη σειρά 

προτεραιότητας των απαντήσεων, υπολογίζουµε το µέσο όρο, από τα περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία. Υπολογίζεται επίσης το κριτήριο της επαγωγικής στατιστικής χ2 , που συγκρίνει τις 

παρατηρηθείσες µε τις αναµενόµενες συχνότητες για τον έλεγχο των υποθέσεων και την 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης. Επίπεδο πιθανότητας είναι το α=0,05.  

Σε κάποιες ερωτήσεις, έγινε επανακωδικοποίηση τιµών, για να οµαδοποιηθούν 

κατηγορίες µεταβλητών που είχαν πολύ λίγες περιπτώσεις. Σε κάποιες λοιπόν ερωτήσεις, π.χ 

στην κλίµακα, 1= «Συµφωνώ απόλυτα» 2= «Συµφωνώ» 3= «∆εν έχω γνώµη» 4= «∆ιαφωνώ» 

5= «∆ιαφωνώ απόλυτα», έγινε σύµπτυξη των 1 µε 2 και των 4 µε 5. Έτσι ήταν δυνατή η 

απαλοιφή  των ακραίων τιµών και επιτεύχθηκε η κανονικότητα των εν λόγω µεταβλητών, 

αναγκαίας συνθήκης για την επιλογή παραµετρικών κριτηρίων όπως το χ2 . Σε όσες 

περιπτώσεις υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά, σηµειώνεται η τιµή χ2 , οι βαθµοί 

ελευθερίας της και το επίπεδο σηµαντικότητάς της. Ανεξάρτητες µεταβλητές, σύµφωνα µε τα 

ερευνητικά µας ερωτήµατα, είναι ο τόπος κατοικίας του ερωτώµενου, η ηλικία αλλά και το 

φύλο του.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111 JAVEAU CL.(1996), Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Κ. Τζαννόνε- Τζώρτζη (επιµ.), Αθήνα εκδ. Τυπωθήτω 
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  Πίνακας 1 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

18-30 15 10% 17 11,33% 16 10,67%
30-60 20 13,33% 16 10,67% 18 12% ΗΛΙΚΙΑ 

60 και άνω 16 10,67% 16 10,67% 16 10,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Τα άτοµα κατανέµονται σε τρεις ηλικιακές οµάδες. Στην αστική περιοχή το 10% είναι 

ηλικίας 18- 30 ετών και το 13,33%, 30- 60. Στην ηµιαστική περιοχή το 11,33% είναι ηλικίας 18- 
30 ετών και το 10,67%, 30- 60. Στην αγροτική περιοχή το 10,67% είναι ηλικίας 18- 30 και το 
12%, 30- 60. Στην ηλικιακή οµάδα 60 και άνω, αντιστοιχεί το 10,67% από κάθε περιοχή. 

 
Πίνακας 2 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Άνδρας 31 20,67% 28 18,67% 28 18,67%ΦΥΛΟ Γυναίκα 20 13,33% 21 14% 22 14,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Το δείγµα αποτελούν 150 άτοµα, 51 από αστική περιοχή(34%), 49 από 

ηµιαστική(32,67%) και 50 από αγροτική(33,33%). Σχετικά µε το φύλο το 20,67% είναι άντρες 
στην αστική περιοχή, 18,67% στην ηµιαστική και 18,67% στην αγροτική. Επιπλέον το 13,33% 
είναι γυναίκες από αστική περιοχή, το 14% από ηµιαστική και 14,67% από αγροτική. 
 
Πίνακας 3 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αναλφάβητος/ Μερικές τάξεις 
∆ηµοτικού 

2 1,33% 4 2,67% 5 3,33% 

∆ηµοτικό 11 7,33% 11 7,33% 13 8,67% 
Γυµνάσιο 5 3,33% 4 2,67% 9 6% 
Λύκειο 14 9,33% 16 10,67% 15 10% 

Ανώτερη/ Ανώτατη εκπαίδευση 17 11,33% 14 9,33% 6 4% 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 2 1,33%  0% 2 1,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Ως προς το µορφωτικό επίπεδο, το 1,33% στην αστική περιοχή είναι αναλφάβητοι ή 

έχουν πάει σε µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού, 2,67% στην ηµιαστική και 3,33% στην αγροτική. 
Έχει τελειώσει το ∆ηµοτικό 7,33% στην αστική, 7,33% στην ηµιαστική και 8,67% στην 
αγροτική. Απόφοιτοι Γυµνασίου είναι 3,33% στην αστική περιοχή, 2,67% στην ηµιαστική και 
6% στην αγροτική. Το Λύκειο έχει τελειώσει το 9,33% στην αστική, 10,67% στην ηµιαστική και 
10% στην αγροτική. Ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση  έχει 11,33% στην αστική, 9,33% στην 
ηµιαστική και 4% στην αγροτική. Μεταπτυχιακό τίτλο ,τέλος, έχει το 1,33% στην αστική και 
1,33% στην αγροτική. 
 
Πίνακας 4  

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Άνεργος 2 1,33% 4 2,67% 4 2,67% 
Φοιτητής 2 1,33% 10 6,67% 3 2% 

Ιδιωτικός υπάλληλος 17 11,33% 8 5,33% 12 8% 
∆ηµόσιος υπάλληλος 8 5,33% 2 1,33% 1 0,67% 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 3 2% 4 2,67% 7 4,67% 
Συνταξιούχος 16 10,67% 8 5,33% 4 2,67% 

Αγρότης- Κτηνοτρόφος 2 1,33% 11 7,33% 17 11,33% 

Επάγγελµα 

Νοικοκυρά 1 0,67% 2 1,33% 2 1,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Άνεργος

Φοιτητής

Ιδιωτικός
υπάλληλος
∆ηµόσιος
υπάλληλος
Ελεύθερος
επαγγελµατίας
Συνταξιούχος

Αγρότης-
Κτηνοτρόφος
Νοικοκυρά

 
Ως προς τα επαγγέλµατά τους, στην αστική περιοχή το 1,33% είναι άνεργοι, 2,67% στην 

ηµιαστική και στην αγροτική. Φοιτητές, είναι το 1,33% στην αστική, 6,67% στην ηµιαστική και 
2% στην αγροτική. Ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι 11,33% στην αστική, 5,33% στην ηµιαστική και 
8% στην αγροτική. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, είναι το 5,33% στην αστική, 1,33% στην ηµιαστική και 
0,67% στην αγροτική. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, είναι το 2% στην αστική, 2,67% στην 
ηµιαστική και 4,67% στην αγροτική. Συνταξιούχοι, είναι το 10,67% στην αστική, 5,33% στην 
ηµιαστική και 2,67% στην αγροτική. Αγρότες- κτηνοτρόφοι, είναι το 1,33% στην αστική 
περιοχή, 7,33% στην ηµιαστική και 11,33% στην αγροτική. Τέλος, νοικοκυρές είναι, το 0,67% 
στην αστική και από 1,33% στις άλλες περιοχές.  
 
Πίνακας 5 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Πολύ θετική 1 0,67%  0%  0% 

Θετική 17 11,33% 11 7,33% 12 8% 
Ουδέτερη 17 11,33% 18 12% 17 11,33% 
Αρνητική 10 6,67% 11 7,33% 15 10% 

Γνώµη για την παρουσία 
µεταναστών 

Πολύ αρνητική 6 4% 9 6% 6 4% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Πολύ θετική
Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική
Πολύ αρνητική

 
Όσον αφορά τη γνώµη των ερωτώµενων για την παρουσία των µεταναστών, κυρίαρχη 

είναι η ουδετερότητα και στις τρεις περιοχές µε ποσοστά, 11,33% για την αστική και την 
αγροτική και 12% για την ηµιαστική. Αξίζει να σηµειωθεί το 11,33% στην αστική περιοχή που 
έχει θετική γνώµη και το 10% που έχει αρνητική γνώµη, στην αγροτική περιοχή. 

 
Πίνακας 6 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Πάρα πολύ 3 2% 5 3,33% 12 8% 

Πολύ 4 2,67% 12 8% 12 8% 
Μέτρια 4 2,67% 7 4,67% 13 8,67% 
Λίγο 7 4,67% 7 4,67% 8 5,33% 

Επηρέασε η επαφή 
στην εργασία 

Καθόλου 33 22% 18 12% 5 3,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν η επαφή στην εργασία επηρέασε τη διαµόρφωση της γνώµης για την 

παρουσία των µεταναστών, το µεγαλύτερο ποσοστό που επηρεάζεται(8% «πάρα πολύ»,8% 
«πολύ»), εµφανίζεται στην αγροτική περιοχή. Στις άλλες περιοχές, η επιρροή είναι πολύ 
µικρή, έως ανύπαρκτη χ2=37.281 df=8 p=0.000. Εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική σχέση 
ανάµεσα στην επαφή στην εργασία και τον τόπο κατοικίας. 

 
Πίνακας 7 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 1 0,67% 10 6,67% 9 6% 
Πολύ 6 4% 12 8% 23 15,33%
Μέτρια 9 6% 13 8,67% 8 5,33%
Λίγο 8 5,33% 6 4% 5 3,33%

Επηρέασε η επαφή 
στη γειτονιά 

Καθόλου 27 18% 8 5,33% 5 3,33%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η επαφή στην γειτονιά για τη διαµόρφωση της γνώµης επηρέασε «πολύ» το 15,33% του 

δείγµατος στην αγροτική περιοχή. Στην αστική περιοχή, το 18% δεν επηρεάστηκε «καθόλου». 
χ2=41.261 df=8 p=0.000. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση µεταξύ της επαφής στη γειτονιά 
και τον τόπο κατοικίας.   

 
Πίνακας 8 

  ΦΥΛΟ 
 

  Άνδρας Γυναίκα 
Πάρα πολύ 9 6% 11 7,33%

Πολύ 22 14,67% 19 12,67%
Μέτρια 25 16,67% 5 3,33%
Λίγο 9 6% 10 6,67%

Επηρέασε η επαφή στη 
γειτονιά 

Καθόλου 22 14,67% 18 12% 
Σύνολο  87 58% 63 42% 
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Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σε σχέση µε το φύλο και την επιρροή της επαφής στη γειτονιά µε µετανάστες, το 

16,67%των αντρών επηρεάζεται «µέτρια» ενώ από τα ποσοστά των γυναικών το 12,67% 
επηρεάζεται «πολύ» αλλά και το 12% δεν επηρεάζεται «καθόλου».χ2=10.638 df=4 p=0.031. 
Εµφανίζεται µια σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην επαφή στη γειτονιά και το φύλο.  
 
Πίνακας 9 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Πάρα πολύ 5 3,33% 6 4% 7 4,67% 

Πολύ 10 6,67% 10 6,67% 10 6,67% 
Μέτρια 9 6% 14 9,33% 19 12,67% 
Λίγο 11 7,33% 8 5,33% 5 3,33% 

Επηρέασαν τα 
ηλεκτρονικά µέσα 

Καθόλου 16 10,67% 11 7,33% 9 6% 
Σύνολο 51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Τα ηλεκτρονικά µέσα επηρέασαν «πολύ» το 9,33% στην ηµιαστική και το 12,67% στην 

αγροτική περιοχή. Το 10,67% στην αστική δεν επηρεάζεται «καθόλου». 
 
Πίνακας 10 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 21 14% 7 4,67% 20 13,33% 
Μέτρια/ Λίγο 14 9,33% 37 24,67% 15 10% Επιρροή 

ηλεκτρονικών µέσων Καθόλου 13 8,67% 10 6,67% 13 8,67% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, επηρεάζουν «πάρα πολύ/ πολύ» το 14% των 

ατόµων ηλικίας 18-30 και το 13,33% στην ηλικία των 60 και άνω. Στην ηλικία των 30- 60, το 
24,67% επηρεάζεται «µέτρια/ λίγο». χ2=22.196 df=4 p=0.000. Είναι στατιστικά σηµαντική η 
σχέση της ηλικίας των ερωτώµενων µε την επιρροή από τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.  
 
Πίνακας 11 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Πάρα πολύ 2 1,33% 3 2% 6 4% 

Πολύ 15 10% 9 6% 5 3,33%
Μέτρια 9 6% 13 8,67% 15 10% 
Λίγο 7 4,67% 9 6% 14 9,33%

Επηρέασαν τα 
έντυπα µέσα 

Καθόλου 18 12% 15 10% 10 6,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Τα έντυπα µέσα έπαιξαν «πολύ» σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της γνώµης του 10% 

στην αστική περιοχή και «µέτριο» στο 10% στην αγροτική. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συγκεντρώνονται στην απάντηση «καθόλου». 
 
Πίνακας 12 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 22 14,67% 6 4% 12 8% 
Μέτρια/ Λίγο 14 9,33% 36 24% 17 11,33% Επιρροή έντυπων 

µέσων Καθόλου 12 8% 12 8% 19 12,67% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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Πάρα πολύ/ Πολύ
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Καθόλου

 
Τα έντυπα µέσα επηρεάζουν «πάρα πολύ/ πολύ» το 14,67 στην ηλικία των 18-30, 

«µέτρια/ λίγο» το 24% των 30-60 ετών και «καθόλου» το 12,67% των 60 και άνω. χ2=23.918 
df=4 p=0.000. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση µεταξύ της ηλικίας των ερωτώµενων και της 
επιρροής τους από τα έντυπα µέσα.  
  
Πίνακας 13 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Πάρα πολύ 2 1,33% 2 1,33% 4 2,67%

Πολύ 6 4% 6 4% 2 1,33%
Μέτρια 9 6% 14 9,33% 12 8% 
Λίγο 6 4% 8 5,33% 16 10,67%

Επηρέασε η 
οικογένεια 

Καθόλου 28 18,67% 19 12,67% 16 10,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Ως προς το ρόλο που έπαιξε η οικογένεια στη διαµόρφωση της γνώµης, τα µεγαλύτερα 

ποσοστά και στις τρεις περιοχές συγκεντρώνονται στην απάντηση «καθόλου».   
 
Πίνακας 14 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 3 2% 1 0,67% 3 2% 
Πολύ 2 1,33% 4 2,67% 5 3,33%
Μέτρια 12 8% 10 6,67% 9 6% 
Λίγο 5 3,33% 13 8,67% 11 7,33%

Επηρέασαν οι 
φίλοι 

Καθόλου 29 19,33% 21 14% 22 14,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

2% 1,
33

%
8% 3,
33

%
19

,3
3%

0,
67

%
2,

67
%

6,
67

%
8,

67
%

14
%

2%
3,

33
%

6% 7,
33

%
14

,6
7%

0%

5%

10%

15%

20%

Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΦΙΛΩΝ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στην ερώτηση αν και κατά πόσο επηρέασαν οι φίλοι, τα µεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνονται στην απάντηση «καθόλου»(19,33% στην αστική, 14% στην ηµιαστική και 
14,67% στην αγροτική). 

 
Πίνακας 15 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 10 6,67% 1 0,67% 7 4,67% 
Μέτρια/ Λίγο 21 14% 25 16,67% 14 9,33% Επιρροή φίλων 
Καθόλου 17 11,33% 28 18,67% 27 18% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΦΙΛΩΝ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Ως προς την επιρροή των φίλων, οι περισσότερες απαντήσεις στις ηλικίες των 30-60 και  

των 60 και άνω είναι «καθόλου». «Μέτρια/ λίγο» επηρεάζεται όµως το 14% των ηλικιών 18-30 
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και το 16,67% στην ηλικία των 30- 60 ετών.χ2=12.566 df=4 p=0.014 Είναι στατιστικά 
σηµαντική η σχέση ανάµεσα στην ηλικία και την επιρροή από τους φίλους για τη διαµόρφωση 
της γνώµης τους.  
 
Πίνακας 16 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 1 0,67% 1 0,67% 2 1,33%
Πολύ 1 0,67% 4 2,67% 4 2,67%
Μέτρια 7 4,67% 7 4,67% 10 6,67%
Λίγο 5 3,33% 7 4,67% 12 8% 

Επηρέασαν 
οι γείτονες 

Καθόλου 37 24,67% 30 20% 22 14,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η συντριπτική πλειοψηφία συγκεντρώνεται στην απάντηση «καθόλου» όσον αφορά την 

επιρροή των γειτόνων στη γνώµη τους. Μόνο στην αγροτική περιοχή, παρατηρούνται λίγο πιο 
αυξηµένα ποσοστά και στις άλλες απαντήσεις. 
 
Πίνακας 17 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 1 0,67% 1 0,67% 5 3,33%
Πολύ 4 2,67% 7 4,67% 2 1,33%
Μέτρια 4 2,67% 5 3,33% 2 1,33%
Λίγο 4 2,67% 5 3,33% 4 2,67%

Επηρέασε 
το σχολείο 

Καθόλου 38 25,33% 31 20,67% 37 24,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Όσον αφορά την επίδραση που είχε το σχολείο, επίσης ο µεγαλύτερος αριθµός δεν έχει 

επηρεαστεί «καθόλου». Μόνο στην ηµιαστική το 4,67% έχει επηρεαστεί «πολύ». 
 
Πίνακας 18 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 8 5,33% 7 4,67% 5 3,33% 
Μέτρια/ Λίγο 16 10,67% 5 3,33% 3 2% Επιρροή σχολείου 
Καθόλου 24 16% 42 28% 40 26,67% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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Το σχολείο επηρεάζει «µέτρια/ λίγο» το 10,67% στα άτοµα ηλικίας 18-30 ετών. Τα 

µεγάλα ποσοστά συγκεντρώνονται στην απάντηση «καθόλου». χ2=18.488 df=4 p=0.001 Είναι 
στατιστικά σηµαντική η σχέση της ηλικίας και της επιρροής του σχολείου.  
 
Πίνακας 19 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 2 1,33%  0% 3 2% 
Πολύ 5 3,33% 4 2,67% 2 1,33% 
Μέτρια 3 2% 4 2,67% 2 1,33% 
Λίγο 3 2% 7 4,67% 8 5,33% 

Επηρέασε η Εκκλησία 

Καθόλου 38 25,33% 34 22,67% 35 23,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πάρα πολύ
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Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν η εκκλησία έχει επηρεάσει τη γνώµη των ατόµων, η πλειοψηφία απαντά 

ότι δεν έχει επηρεαστεί «καθόλου». 
 

Πίνακας 20 
  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 1 0,67% 3 2% 12 8% 
Μέτρια/ Λίγο 13 8,67% 6 4% 8 5,33% Επιρροή Εκκλησίας 
Καθόλου 34 22,67% 45 30% 28 18,67% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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Η Εκκλησία φαίνεται πως δεν επηρεάζει, τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στην 

απάντηση «καθόλου». Μόνο στην ηλικιακή οµάδα των 60 και άνω υπάρχει ποσοστό 8% που 
επηρεάζεται «πάρα πολύ/ πολύ». χ2=19.783 df=4 p=0.001.Είναι στατιστικά σηµαντική η 
σχέση µεταξύ της ηλικίας και της επιρροής της Εκκλησίας. 
 
Πίνακας 21 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 1 0,67%  0% 3 2% 
Πολύ 4 2,67% 2 1,33% 1 0,67%
Μέτρια 5 3,33% 3 2% 2 1,33%
Λίγο 4 2,67% 2 1,33% 5 3,33%

Επηρέασαν τα 
πολιτικά κόµµατα 

Καθόλου 37 24,67% 42 28% 39 26% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Τα πολιτικά κόµµατα δεν έχουν επηρεάσει καθώς τα µεγάλα ποσοστά και στις τρεις 

περιοχές συγκεντρώνονται στην απάντηση «καθόλου».  
 
Πίνακας 22 
                     ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
 Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο 

Επηρέασε η επαφή στην εργασία 51 4,23 49 3,42 50 2,64 
Επηρέασε η επαφή στη γειτονιά 51 4,05 49 2,79 50 2,48 
Επηρέασαν τα ηλεκτρονικά µέσα 51 3,45 49 3,16 50 2,98 
Επηρέασαν τα έντυπα µέσα 51 3,47 49 3,48 50 3,34 
Επηρέασε η οικογένεια 51 4,01 49 3,73 50 3,76 
Επηρέασαν οι φίλοι 51 4,07 49 4,00 50 3,88 

Επηρέασαν οι γείτονες 51 4,49 49 4,24 50 3,96 
Επηρέασε το σχολείο 51 4,45 49 4,18 50 4,32 
Επηρέασε η Εκκλησία 51 4,37 49 4,44 50 4,40 

Επηρέασαν τα πολιτικά κόµµατα 51 4,41 49 4,71 50 4,52 
Για τη διαµόρφωση της άποψής τους οι κάτοικοι της αστική περιοχής επηρεάστηκε µε 

σειρά προτεραιότητας από: τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης(3,45), τα έντυπα µέσα(3,47), 
την οικογένεια(4,01), την επαφή στη γειτονιά(4,05), τους φίλους(4,07), την επαφή στην 
εργασία(4,23), την Εκκλησία(4,37), τα πολιτικά κόµµατα(4,41), το σχολείο(4,45) και τους 
γείτονες(4,49). Στην ηµιαστική περιοχή, στη διαµόρφωση της γνώµης, επηρέασαν µε σειρά 
προτεραιότητας: η επαφή στη γειτονιά(2,79), τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης(3,16), η 
επαφή στην εργασία(3,42), τα έντυπα µέσα(3,48), η οικογένεια(3,73), οι φίλοι(4,00), το 
σχολείο(4,18), οι γείτονες(4,24), η Εκκλησία(4,44) και τα πολιτικά κόµµατα(4,71). Στην 
αγροτική περιοχή, στη διαµόρφωση της γνώµης επηρέασαν µε σειρά προτεραιότητας: η 
επαφή στη γειτονιά(2,48), η επαφή στην εργασία(2,64), τα ηλεκτρονικά µέσα 
ενηµέρωσης(2,98), τα έντυπα µέσα(3,34), η οικογένεια(3,76), οι φίλοι(3,88), οι γείτονες(3,96), 
το σχολείο(4,32), η Εκκλησία(4,40) και τα πολιτικά κόµµατα(4,52).  
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Πίνακας 23 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Κανένας 26 17,33% 15 10% 12 8% 
Ελάχιστοι 5 3,33% 3 2% 12 8% 
Λίγοι 10 6,67% 12 8% 15 10% 
Πολλοί 3 2% 14 9,33% 8 5,33% 

Πάρα πολλοί 7 4,67% 4 2,67% 3 2% 

Κατοικούν µετανάστες 
από Αλβανία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

17
,3

3%

3,
33

%
6,

67
%

2%
4,

67
%

10
%

2%
8% 9,
33

%
2,

67
%

8% 8%
10

%
5,

33
%

2%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

Κανένας
Ελάχιστοι
Λίγοι
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Πάρα πολλοί

 
Στην ερώτηση αν κατοικούν µετανάστες από την Αλβανία στη γειτονιά σας, το 

µεγαλύτερο ποσοστό απαντά ότι δεν υπάρχει κανένας. Από τα άλλα ποσοστά, το 9,33% στην 
ηµιαστική απαντά ότι είναι «πολλοί» και 10% στην αγροτική ότι είναι «λίγοι». 
 
Πίνακας 24 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Κανένας 45 30% 14 9,33% 26 17,33% 
Ελάχιστοι 1 0,67% 5 3,33% 2 1,33% 
Λίγοι 3 2% 11 7,33% 14 9,33% 
Πολλοί 1 0,67% 15 10% 7 4,67% 

Πάρα πολλοί 1 0,67% 3 2% 1 0,67% 

Κατοικούν µετανάστες 
από Ρουµανία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

30
%

0,
67

%
2%

0,
67

%
0,

67
%

9,
33

%

3,
33

%
7,

33
%

10
%

2%

17
,3

3%
1,

33
%

9,
33

% 4,
67

%
0,

67
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κανένας
Ελάχιστοι
Λίγοι
Πολλοί
Πάρα πολλοί

 
Από το δείγµα, οι περισσότεροι και στις τρεις περιοχές δεν έχουν κανένα γείτονα από 

Ρουµανία. Ένα 10% στην ηµιαστική απαντά ότι έχει «πολλούς» και 9,33% στην αγροτική ότι 
είναι «λίγοι».   
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Πίνακας 25 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Κανένας 41 27,33% 11 7,33% 14 9,33% 
Ελάχιστοι 2 1,33% 5 3,33% 3 2% 
Λίγοι 7 4,67% 15 10% 14 9,33% 
Πολλοί 1 0,67% 15 10% 15 10% 

Πάρα πολλοί  0% 2 1,33% 4 2,67% 

Κατοικούν µετανάστες 
από Βουλγαρία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κανένας
Ελάχιστοι
Λίγοι
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Πάρα πολλοί

 
 

Γείτονες µετανάστες από τη Βουλγαρία δεν έχει το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος. 
Ωστόσο ένα 10% στην ηµιαστική και στην αγροτική λέει ότι έχει «πολλούς». 

Σχετικά µε το αν υπάρχουν στη γειτονιά µετανάστες από την Πρώην Γιουγκοσλαβία, η 
συντριπτική πλειοψηφία απαντά ότι δεν υπάρχουν. Έχει «ελάχιστους» γείτονες, το 2% στην 
αστική, 1,33% στην ηµιαστική και 0,67% στην αγροτική. «Λίγους» γείτονες έχει το 0,67% σε 
αστική και στην αγροτική περιοχή και το 0,67% στην ηµιαστική απαντά ότι έχει «πολλούς».  

Τσέχους ή Σλοβάκους γείτονες έχει «ελάχιστους» το 0,67% στην αστική περιοχή και 
«λίγους» το 0,67% στην αγροτική. 

Γείτονες µετανάστες από την Πολωνία δεν έχει η πλειοψηφία του δείγµατος, µόνο από 
0,67% στην αστική και αγροτική απαντά ότι έχει «ελάχιστους» και «λίγους». 

Μετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν στη γειτονιά τους γενικά. 
Μόνο 1,33% στην αστική και 0,67% στην ηµιαστική έχει «ελάχιστους» και 2% στην αστική και 
1,33% στην ηµιαστική έχει «λίγους». 
Τέλος, µόνο το 0,67% στην αστική περιοχή απαντά ότι υπάρχουν «ελάχιστοι» µετανάστες 

από Ουγγαρία στη γειτονιά του. 
 
Πίνακας 26 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ζουν µε οικογένεια 21 14% 14 9,33% 18 12% 
Ζουν µόνοι 3 2% 11 7,33% 17 11,33% 
Και τα δυο 1 0,67% 8 5,33% 2 1,33% 

Ανεφάρµοστη 26 17,33% 15 10% 12 8% 

Οι µετανάστες από 
Αλβανία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Ζουν µόνοι
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Από τα άτοµα εκείνα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από την Αλβανία, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά απαντούν ότι ζουν µε τις οικογένειές τους και ένα 11,33% στην αγροτική, 
απαντά ότι ζουν µόνοι τους. 
 
Πίνακας 27 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ζουν µε οικογένεια 3 2% 24 16% 21 14% 
Ζουν µόνοι 3 2% 6 4% 3 2% 
Και τα δυο  0% 4 2,67%  0% 

Ανεφάρµοστη 45 30% 14 9,33% 26 17,33% 

Οι µετανάστες από 
Ρουµανία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ζουν µε οικογένεια
Ζουν µόνοι
Και τα δυο

 
Από τα άτοµα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από τη Ρουµανία το 16% 

στην ηµιαστική και το 14% στην αγροτική απάντησε ότι ζουν µε την οικογένειά τους. 
 
Πίνακας 28 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ζουν µε οικογένεια 7 4,67% 25 16,67% 27 18% 
Ζουν µόνοι 3 2% 9 6% 9 6% 
Και τα δυο  0% 3 2%  0% 

Ανεφάρµοστη 41 27,33% 11 7,33% 14 9,33% 

Οι µετανάστες από 
Βουλγαρία 

Αναπάντητη  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ζουν µε οικογένεια

Ζουν µόνοι

Και τα δυο

 
 
Από τα άτοµα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από τη Βουλγαρία, το 

16,67% στην ηµιαστική και το 18% στην αγροτική απαντά ότι ζουν µε την οικογένειά τους.  



 89
Από τα άτοµα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από την Πρώην 

Γιουγκοσλαβία, το 1,33% στην αστική, το 1,33% στην ηµιαστική και το 0,67 στην αγροτική 
απαντά ότι ζουν µε την οικογένειά τους. Ότι ζουν µόνοι, απαντά το 0,67% στην αστική και 
στην ηµιαστική περιοχή. 

Από τα άτοµα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από την Τσεχία/ Σλοβακία το 
0,67% στην αστική και το 0,67% στην αγροτική απάντησε ότι οι µετανάστες ζουν µόνοι. 

Εκείνοι που έχουν στη γειτονιά τους µετανάστες από την Πολωνία, είναι  το 1,33% στην 
αστική και 1,33% στην αγροτική και απάντησε, ότι οι µετανάστες ζουν µόνοι. 

Μετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση, έχει το 1,33% στην αστική και 0,67% 
στην ηµιαστική που απαντά ότι ζουν µε την οικογένειά τους και 2,67% στην αστική και 1,33% 
στην ηµιαστική που απάντησε ότι ζουν µόνοι. 

Το άτοµο στην αστική περιοχή(0,67%), που στη γειτονιά του κατοικούν µετανάστες από 
την Ουγγαρία απάντησε, ότι αυτοί ζουν µόνοι. 
 
Πίνακας 29 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 8 5,33% 10 6,67% 20 13,33% 
Όχι 17 11,33% 23 15,33% 18 12% Έχετε σχέσεις µε 

µετανάστες από Αλβανία Ανεφάρµοστη 26 17,33% 16 10,67% 12 8% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Ναι
Όχι

 
Στην ερώτηση αν έχουν σχέσεις µε τους µετανάστες από την Αλβανία που κατοικούν 

στη γειτονιά τους, στην αστική και την ηµιαστική περιοχή η πλειοψηφία απαντά 
αρνητικά(11,33% και 15,33% αντίστοιχα). Θετικά απαντά το 13,33% στην αγροτική. 
 
Πίνακας 30 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 2 1,33% 10 6,67% 8 5,33% 
Όχι 4 2,67% 24 16% 16 10,67% Έχετε σχέσεις µε 

µετανάστες από Ρουµανία Ανεφάρµοστη 45 30% 15 10% 26 17,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ναι
Όχι

 
Γενικά δεν έχουν σχέσεις µε τους γείτονές τους από τη Ρουµανία. Το υψηλότερο 

ποσοστό θετικής απάντησης είναι στην ηµιαστική περιοχή, 6,67%. 
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Πίνακας 31 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 2 1,33% 9 6% 15 10% 
Όχι 8 5,33% 28 18,67% 21 14% Έχετε σχέσεις µε 

µετανάστες από Βουλγαρία Ανεφάρµοστη 41 27,33% 12 8% 14 9,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ναι
Όχι

 
Η πλειοψηφία του δείγµατος δεν έχει σχέσεις µε τους γείτονές του από Βουλγαρία. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό θετικής απάντησης είναι 10% στην αγροτική περιοχή. 
Τα άτοµα που κατοικούν στη γειτονιά τους µετανάστες από την Πρώην Γιουγκοσλαβία 

είπαν ότι δεν έχουν σχέσεις µαζί τους(2% στην αστική και στην ηµιαστική και 0,67% στην 
αγροτική). 

Τα άτοµα που κατοικούν στη γειτονιά τους µετανάστες από την Τσεχία/ Σλοβακία 
απάντησαν ότι δεν έχουν σχέσεις µαζί τους(0,67% στην αστική και στην αγροτική) 

Σχέσεις µε τους µετανάστες από την Πολωνία που κατοικούν στη γειτονιά τους έχει το 
0,67% στην αστική, 0,67% στην αγροτική και δεν έχει 0,67 στην αστική και 0,67% στην 
αγροτική. 

Από τα άτοµα που στη γειτονιά τους κατοικούν µετανάστες από την Πρώην Σοβιετική 
Ένωση, το 2,67% στην αστική περιοχή έχει σχέσεις µαζί του, ενώ το 1,33% στην αστική και 
2% στην ηµιαστική, δεν έχει σχέσεις . 

Το άτοµο στην αστική περιοχή που κατοικούν στη γειτονιά του µετανάστες από την 
Ουγγαρία (0,67), απάντησε ότι δεν έχει σχέσεις µαζί τους. 
 
Πίνακας 32 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Φιλική σχέση 4 2,67% 1 0,67% 5 3,33% 
Απλή γνωριµία 19 12,67% 18 12% 18 12% 

Αρνητική 1 0,67% 4 2,67% 3 2% 
Πολύ αρνητική 1 0,67% 2 1,33% 3 2% 

Σχέση µε µετανάστες 
από Αλβανία 

Ανεφάρµοστη 26 17,33% 24 16% 21 14% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

Φιλική σχέση
Απλή γνωριµία
Αρνητική
Πολύ αρνητική

 
Στην ερώτηση «τι είδους σχέση έχουν µε τους µετανάστες από την Αλβανία που ζουν 

στη γειτονιά τους», τα µεγαλύτερα ποσοστά και στις τρεις περιοχές τη χαρακτηρίζουν ως απλή 
γνωριµία(12,67% στην αστική και από 12% σε ηµιαστική και αγροτική).  
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Πίνακας 33 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Φιλική σχέση 1 0,67% 4 2,67% 2 1,33% 
Απλή γνωριµία 3 2% 16 10,67% 11 7,33% 

Αρνητική  0% 4 2,67%  0% 
Πολύ αρνητική 1 0,67% 2 1,33% 1 0,67% 

Σχέση µε µετανάστες 
από Ρουµανία 

Ανεφάρµοστη 46 30,67% 23 15,33% 36 24% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Φιλική σχέση
Απλή γνωριµία
Αρνητική
Πολύ αρνητική

 
Σχετικά µε το είδος της σχέσης που έχουν µε τους µετανάστες από τη Ρουµανία που 

κατοικούν στη γειτονιά τους, οι περισσότεροι απλά τους γνωρίζουν και στις τρεις περιοχές. 
 
Πίνακας 34 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Φιλική σχέση 1 0,67% 1 0,67% 5 3,33% 
Απλή γνωριµία 7 4,67% 22 14,67% 17 11,33% 

Αρνητική  0% 4 2,67% 2 1,33% 
Πολύ αρνητική 1 0,67% 2 1,33% 2 1,33% 

Σχέση µε µετανάστες 
από Βουλγαρία 

Ανεφάρµοστη 42 28% 20 13,33% 24 16% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Φιλική σχέση
Απλή γνωριµία
Αρνητική
Πολύ αρνητική

 
Με τους µετανάστες από τη Βουλγαρία που κατοικούν στη γειτονιά τους, έχουν απλή 

γνωριµία οι περισσότεροι και στις τρεις περιοχές.   
Με τους µετανάστες από την Πρώην Γιουγκοσλαβία που κατοικούν στη γειτονιά τους, το 

1,33% στην αστική, 2% στην ηµιαστική και 1,33% στην αγροτική έχει µια απλή γνωριµία. 
Υπάρχει ποσοστό 0,67% στην αστική περιοχή που χαρακτηρίζει τη σχέση τους πολύ 
αρνητική.  

Το 0,67% στην αστική και το 0,67% στην αγροτική που κατοικούν στη γειτονιά τους 
µετανάστες από την Τσεχία/ Σλοβακία απάντησε ότι απλώς τους γνωρίζουν. 

Από τα άτοµα που κατοικούν στη γειτονιά τους µετανάστες από την Πολωνία, το 0,67% 
στην αγροτική έχει φιλική σχέση µαζί τους ενώ το 1,33% στην αστική και 0,67% στην αγροτική 
απλά τους γνωρίζει. 

Με τους µετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση που ζουν στη γειτονιά τους, το 
1,33% στην αστική έχει φιλική σχέση, το 2,67% στην αστική και 1,33% στην ηµιαστική απλά 
τους γνωρίζει και 0,67% στην ηµιαστική έχει πολύ αρνητική σχέση µαζί τους. 

Ως απλή γνωριµία χαρακτηρίζει 1 άτοµο(0,67%) στην αστική περιοχή τη σχέση του µε 
µετανάστες από την Ουγγαρία που κατοικούν στη γειτονιά του. 
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Πίνακας 35 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 11 7,33% 9 6% 9 6% 
Πολύ 6 4% 7 4,67% 8 5,33% 
Μέτρια 4 2,67% 7 4,67% 6 4% 
Λίγο 14 9,33% 10 6,67% 10 6,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
λόγω διαφορετικής γλώσσας 

Καθόλου 16 10,67% 16 10,67% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν η διαφορετική γλώσσα αποθαρρύνει τα άτοµα να δηµιουργήσουν 

σχέσεις µε τους µετανάστες, τα µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν ότι δεν  επηρεάζει 
«καθόλου»(10,67 στην αστική, 10,67 στην ηµιαστική και 11,33 στην αγροτική).  
 
Πίνακας 36 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 17 11,33% 15 10% 18 12% 
Μέτρια/ Λίγο 20 13,33% 24 16% 7 4,67% 

∆εν δηµιουργούνται 
σχέσεις λόγω 

διαφορετικής γλώσσας Καθόλου 11 7,33% 15 10% 23 15,33% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΗΛΙΚΙΑ

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Η διαφορετική γλώσσα αποθαρρύνει από τη δηµιουργία σχέσεων «µέτρια/ λίγο» το 

µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος.«Πάρα πολύ/ πολύ» επηρεάζει 11,33% από την ηλικιακή 
οµάδα των 18-30. «Καθόλου» δεν επηρεάζει το 15,33 των ατόµων από 60 ετών και άνω. 
χ2=13.906 df=4 p=0.008. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση µεταξύ της ηλικίας και του ότι η 
διαφορετική γλώσσα τους αποθαρρύνει από τη δηµιουργία σχέσεων. 
 
Πίνακας 37 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ/ 
πολύ 

22 14,67% 18 12% 11 7,33% 

Μέτρια/ λίγο 7 4,67% 12 8% 20 13,33% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας Καθόλου 22 14,67% 19 12,67% 19 12,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 



 93

14
,6

7%

4,
67

%
14

,6
7%

12
%

8%
12

,6
7%

7,
33

% 13
,3

3%
12

,6
7%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Πάρα πολύ/ πολύ
Μέτρια/ λίγο
Καθόλου

 
Ως προς το αν αποθαρρύνονται από τη διαφορετική κουλτούρα, τα ποσοστά 

µοιράζονται σχεδόν ισάριθµα  στις ακραίες θέσεις(πάρα πολύ/ πολύ και καθόλου) στην αστική 
και ηµιαστική περιοχή. Στην αγροτική τείνουν προς τις απαντήσεις «µέτρια/ λίγο» και 
«καθόλου». χ2=10.439 df=4 p=0.034. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ανάµεσα στον τόπο 
κατοικίας και στο ότι η διαφορετική κουλτούρα τους αποθαρρύνει από τη δηµιουργία σχέσεων.  
 
Πίνακας 38 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 25 16,67% 16 10,67% 10 6,67% 
Μέτρια/ Λίγο 12 8% 20 13,33% 7 4,67% 

∆εν δηµιουργούνται 
σχέσεις λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας Καθόλου  11 7,33% 18 12% 31 20,67% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου 

 
Η διαφορετική κουλτούρα αποθαρρύνει «πάρα πολύ/ πολύ» το 16,67% από την 

ηλικιακή οµάδα των 18- 30, «Μέτρια/ λίγο» επηρεάζεται το 13,33% από 30- 60. «Καθόλου», 
απαντά το 20,67% από 60 και άνω.χ2= 23.676 df=4 p=0.000. Εµφανίζεται στατιστικά 
σηµαντική η σχέση ανάµεσα στην ηλικία και στο ότι η διαφορετική κουλτούρα τους 
αποθαρρύνει από τη δηµιουργία σχέσεων. 
 
Πίνακας39 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 10 6,67% 8 5,33% 2 1,33% 
Πολύ 2 1,33% 5 3,33% 5 3,33% 
Μέτρια 3 2% 8 5,33% 5 3,33% 
Λίγο 6 4% 7 4,67% 12 8% 

Καθόλου 30 20% 21 14% 25 16,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
λόγω διαφορετικής θρησκείας 

Αναπάντητη  0%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν η διαφορετική θρησκεία αποθαρρύνει τα άτοµα, ο µεγαλύτερος αριθµός 

απαντά  «καθόλου». Το µεγαλύτερο ποσοστό θετικής απάντησης, «πάρα πολύ», εµφανίζεται 
στην αστική περιοχή(6,67).  
 
Πίνακας 40 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 8 5,33% 3 2% 4 2,67% 
Πολύ 2 1,33% 7 4,67% 4 2,67% 
Μέτρια 3 2% 13 8,67% 3 2% 
Λίγο 10 6,67% 7 4,67% 13 8,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
γιατί θεωρούνται εγκληµατίες 

Καθόλου 28 18,67% 19 12,67% 26 17,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στην ερώτηση αν και κατά πόσο η άποψη ότι οι µετανάστες είναι εγκληµατίες τους 

αποθαρρύνει στη δηµιουργία σχέσεων µε τους µετανάστες, ο µεγαλύτερος αριθµός και στις 
τρεις περιοχές απαντά  «καθόλου». Στην αστική περιοχή εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό 
που απαντά «πάρα πολύ», το 5,33%.  
 
Πίνακας 41 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ/ πολύ 10 6,67% 10 6,67% 10 6,67% 
Μέτρια/ λίγο 7 4,67% 22 14,67% 16 10,67% ∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 

γιατί θεωρούνται ανήθικοι Καθόλου 34 22,67% 17 11,33% 24 16% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ

Πάρα πολύ/ πολύ
Μέτρια/ λίγο
Καθόλου
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Ως προς το αν αποθαρρύνονται επειδή τους θεωρούν ανήθικους, τα µεγαλύτερα 

ποσοστά παρατηρούνται στην απάντηση «καθόλου», 22,67% στην αστική, 11,33% στην 
ηµιαστική και 16% στην αγροτική.   χ2= 13.372 df=4 p=0.010. Είναι στατιστικά σηµαντική η 
σχέση µεταξύ του τόπου κατοικίας και του ότι τους θεωρούν ανήθικους.  
 
Πίνακας 42 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 9 6% 5 3,33% 3 2% 
Πολύ 2 1,33% 7 4,67% 6 4% 
Μέτρια 4 2,67% 4 2,67% 14 9,33% 
Λίγο 6 4% 13 8,67% 7 4,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
γιατί τους φοβούνται 

Καθόλου 30 20% 20 13,33% 20 13,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν φοβούνται τους µετανάστες και για αυτό δε δηµιουργούν σχέσεις µαζί 

τους τα µεγαλύτερα ποσοστά και στις τρεις περιοχές απαντούν «καθόλου». Το µεγαλύτερο 
ποσοστό στην απάντηση «πάρα πολύ» εµφανίζεται στην αστική(6%). χ2= 21.256 df=8 
p=0.006. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ανάµεσα στον τόπο κατοικίας και στο φόβο για 
τους µετανάστες. 
 
Πίνακας 43 

  ΦΥΛΟ 
  Άνδρας Γυναίκα 

Πάρα πολύ/ πολύ 18 12% 14 9,33% 
Μέτρια/ Λίγο 21 14% 27 18% ∆εν δηµιουργούνται σχέσεις γιατί 

τους φοβούνται Καθόλου 48 32% 22 14,67% 
Σύνολο  87 58% 63 42% 
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Άνδρας Γυναίκα

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ

Πάρα πολύ/ πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το ότι δεν δηµιουργούν σχέσεις µε µετανάστες επειδή τους φοβούνται, το 

µεγαλύτερο ποσοστό των αντρών απαντά «καθόλου»  ενώ των γυναικών απαντά «µέτρια/ 
λίγο». χ2= 7.253 df=2 p=0.027. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ανάµεσα στο φύλο και στο 
φόβο για τους µετανάστες. 
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Πίνακας 44 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 3 2% 3 2% 5 3,33% 
Πολύ  0% 5 3,33% 1 0,67% 
Μέτρια  0% 4 2,67% 1 0,67% 
Λίγο 6 4% 8 5,33% 7 4,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
γιατί θεωρούνται κατώτεροι 

Καθόλου 42 28% 29 19,33% 36 24% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν θεωρούν τους µετανάστες κατώτερους και για αυτό δε δηµιουργούν 

σχέσεις µαζί τους τα µεγαλύτερα ποσοστά και στις τρεις περιοχές απαντούν «καθόλου». 
 
Πίνακας 45 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 6 4% 2 1,33% 9 6% 
Μέτρια/ Λίγο 12 8% 11 7,33% 3 2% 

∆εν δηµιουργούνται 
σχέσεις γιατί θεωρούνται 

κατώτεροι Καθόλου 30 20% 41 27,33% 36 24% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Το ότι τους θεωρούν κατώτερους, δεν επηρεάζει «καθόλου» το µεγαλύτερο µέρος του 

δείγµατος και στις τρεις περιοχές. Το µεγαλύτερο ποσοστό που απαντά «πάρα πολύ/ πολύ» 
εµφανίζεται στην αγροτική περιοχή. χ2=11.253 df=4 p=0.024. Εµφανίζεται στατιστικά 
σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ηλικία των ερωτώµενων και στο ότι τους θεωρούν 
κατώτερους. 
 
Πίνακας 46 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 11 7,33% 12 8% 14 9,33% 
Πολύ 1 0,67% 17 11,33% 11 7,33% 
Μέτρια 5 3,33% 3 2% 14 9,33% 
Λίγο 16 10,67% 7 4,67% 3 2% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
γιατί δεν τους εµπιστεύονται 

Καθόλου 18 12% 10 6,67% 8 5,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν δε δηµιουργούν σχέσεις µε τους µετανάστες επειδή δεν τους 

εµπιστεύονται το µεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε  «πάρα πολύ», συναντάται στην 
αγροτική περιοχή(9,33). ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό που απαντά «καθόλου» παρατηρείται 
στην αστική(12%). χ2=37.946 df=8 p=0.000. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ανάµεσα 
στον τόπο κατοικίας και στην έλλειψη εµπιστοσύνης. 
 
Πίνακας 47 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 6 4% 8 5,33% 10 6,67% 
Πολύ 8 5,33% 10 6,67% 9 6% 
Μέτρια 6 4% 9 6% 10 6,67% 
Λίγο 13 8,67% 10 6,67% 7 4,67% 

Καθόλου 18 12% 12 8% 13 8,67% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις 
γιατί είναι κλειστή οµάδα 

Αναπάντητη  0%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑ∆Α

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν δε δηµιουργούν σχέσεις µε τους µετανάστες επειδή αυτοί αποτελούν 

κλειστή οµάδα, τα ποσοστά µοιράζονται στις απαντήσεις και στις τρεις περιοχές. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό που απαντά «καθόλου» είναι στην αστική περιοχή(12%).  

 
Πίνακας 48 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 10 6,67% 6 4% 18 12% 
Πολύ 7 4,67% 2 1,33% 4 2,67% 
Μέτρια 3 2% 8 5,33% 5 3,33% 
Λίγο 6 4% 2 1,33% 2 1,33% 

Καθόλου 25 16,67% 31 20,67% 20 13,33% 

∆εν δηµιουργούνται σχέσεις γιατί 
δεν δόθηκε ευκαιρία επαφής 

Αναπάντητη  0%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ∆ΟΘΗΚΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΠΑΦΗΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν δε δηµιουργούν σχέσεις µε τους µετανάστες επειδή δεν έχουν δοθεί 

ευκαιρίες επαφής, τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στην απάντηση  «καθόλου» και 
στις τρεις περιοχές. Μόνο στην αγροτική περιοχή, το 12% απαντά ότι αυτό επηρεάζει «πάρα 
πολύ».  

 
Πίνακας 49 
 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
∆εν δηµιουργούνται σχέσεις: Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο 
Λόγω διαφορετικής γλώσσας 51 3,35 49 3,34 50 3,36 
Λόγω διαφορετικής κουλτούρας 51 3,31 49 3,32 50 3,72 
Λόγω διαφορετικής θρησκείας 51 3,86 49 3,57 50 4,12 
Γιατί θεωρούνται εγκληµατίες 51 3,94 49 3,65 50 4,06 
Γιατί θεωρούνται ανήθικοι 51 4,05 49 3,61 50 3,82 
Γιατί τους φοβούνται 51 3,90 49 3,73 50 3,70 

Γιατί θεωρούνται κατώτεροι 51 4,64 49 4,12 50 4,36 
Γιατί δεν τους εµπιστεύονται 51 3,56 49 2,17 50 2,60 
Γιατί είναι κλειστή οµάδα 51 3,56 49 3,16 50 3,14 

Γιατί δεν δόθηκε ευκαιρία επαφής 51 3,56 49 4,02 50 3,10 
Στην αστική περιοχή, οι παράγοντες που αποθαρρύνουν τους ερωτώµενους από τη 

δηµιουργία σχέσεων µε µετανάστες είναι µε σειρά προτεραιότητας: η διαφορετική 
κουλτούρα(3,31), η διαφορετική γλώσσα(3,35), το ότι δεν τους εµπιστεύονται, το ότι είναι 
κλειστή οµάδα και ότι δεν δόθηκε ευκαιρία επαφής(3,56), η διαφορετική θρησκεία(3,86), το ότι 
τους φοβούνται(3,90), το ότι τους θεωρούν εγκληµατίες(3,94), το ότι τους θεωρούν 
ανήθικους(4,05) και το ότι τους θεωρούν κατώτερους(4,64).  Στην ηµιαστική περιοχή, οι 
ερωτηθέντες αποθαρρύνονται στη δηµιουργία σχέσεων µε µετανάστες από τα εξής, µε σειρά 
προτεραιότητας: το ότι δεν τους εµπιστεύονται(2,71), το ότι είναι κλειστή οµάδα(3,16), η 
διαφορετική κουλτούρα(3,32), η διαφορετική γλώσσα(3,34), η διαφορετική θρησκεία(3,57), το 
ότι τους θεωρούν ανήθικους(3,61), το ότι τους θεωρούν εγκληµατίες(3,65), το ότι τους 
φοβούνται(3,73), το ότι δεν δόθηκε ευκαιρία επαφής(4,02) και το ότι τους θεωρούν 
κατώτερους(4,12). Στην αγροτική περιοχή, οι ερωτώµενοι αποθαρρύνονται στη δηµιουργία 
σχέσεων µε µετανάστες από τα εξής, µε σειρά προτεραιότητας: το ότι δεν τους 
εµπιστεύονται(2,60), δεν δόθηκε ευκαιρία επαφής(3,10), είναι κλειστή οµάδα(3,14), η 
διαφορετική γλώσσα(3,36), το ότι τους φοβούνται(3,70), η διαφορετική κουλτούρα(3,72). Το 
ότι τους θεωρούν ανήθικους(3,82), το ότι τους θεωρούν εγκληµατίες(4,06), η διαφορετική 
θρησκεία(4,12) και το ότι τους θεωρούν κατώτερους(4,36).  
 
Πίνακας 50 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 18 12% 15 10% 16 10,67%
Όχι 23 15,33% 25 16,67% 24 16% Θα νοικιάζατε διαµέρισµα 

σε µετανάστη ∆εν ξέρω 10 6,67% 9 6% 10 6,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα νοίκιαζαν διαµέρισµα σε µετανάστη, τα µεγαλύτερα ποσοστά και 

στις τρεις περιοχές εµφανίζονται στην αρνητική απάντηση.  
 
Πίνακας 51 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 2 1,33% 3 2% 1 0,67% 
Πολύ  0% 5 3,33% 1 0,67% 
Μέτρια 3 2% 3 2% 6 4% 
Λίγο 1 0,67% 2 1,33% 5 3,33% 

Καθόλου 20 13,33% 12 8% 10 6,67% 

Επιρροή καταγωγής για 
την ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στην ερώτηση αν η καταγωγή του µετανάστη θα επηρέαζε την ενοικίαση του 

διαµερίσµατος σε αυτόν, τα µεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στην απάντηση  «καθόλου».   
 
Πίνακας 52 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 9 6% 8 5,33% 5 3,33% 
Πολύ 9 6% 8 5,33% 9 6% 
Μέτρια 3 2% 6 4% 7 4,67% 
Λίγο 2 1,33%  0% 1 0,67% 

Καθόλου 3 2% 3 2% 1 0,67% 

Επιρροή προσωπικότητας για 
την ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στην ερώτηση αν η προσωπικότητα του µετανάστη θα τους επηρέαζε για την ενοικίαση 

του διαµερίσµατος σε αυτόν,  ο µεγαλύτερος αριθµός απαντά «καθόλου». Το µεγαλύτερο 
ποσοστό που απαντά «πάρα πολύ» είναι στην αστική περιοχή(6%).    

 
Πίνακας 53 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 11 7,33% 11 7,33% 14 9,33% 
Πολύ 8 5,33% 11 7,33%5 5 3,33% 
Μέτρια 2 1,33% 2 1,33%  0% 
Λίγο 2 1,33%  0% 3 2% 

Καθόλου 3 2% 1 1,33% 1 0,67% 

Επιρροή προσωπικής γνωριµίας 
για την ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34%5 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Ο µεγαλύτερος αριθµός απαντά ότι για την ενοικίαση σπιτιού θα έπαιζε πάρα πολύ 

σηµαντικό ρόλο η προσωπική γνωριµία, µε µεγαλύτερο ποσοστό στην αγροτική 
περιοχή(9,33%).  
 
Πίνακας 54 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 14 9,33% 6 4% 9 6% 
Πολύ 7 4,67% 7 4,67% 9 6% 
Μέτρια 1 0,67% 6 4% 3 2% 
Λίγο 4 2,67% 3 2% 1 0,67% 

Καθόλου  0% 3 2% 1 0,67% 

Επιρροή σύστασης από γνωστό 
για την ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η σύσταση από γνωστό θα έπαιζε πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο για την ενοικίαση 

σπιτιού, στο µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος. Η µεγαλύτερη τιµή παρατηρείται στην αστική 
περιοχή(9,33%).   
 
Πίνακας 55 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ  0% 1 0,67%  0% 
Πολύ 6 4% 2 1,33% 1 0,67% 
Μέτρια  0% 2 1,33% 3 2% 
Λίγο 6 4% 5 3,33% 2 1,33% 

Καθόλου 14 9,33% 15 10% 17 11,33% 

Επιρροή εξωτερικής εµφάνισης 
για την ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η εξωτερική εµφάνιση δεν θα έπαιζε σηµαντικό ρόλο για την ενοικίαση σπιτιού στο 

µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος.  
 
Πίνακας 56 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 5 3,33% 5 3,33% 8 5,33% 
Πολύ 7 4,67% 8 5,33% 2 1,33% 
Μέτρια 4 2,67% 4 2,67% 5 3,33% 
Λίγο 4 2,67% 2 1,33% 4 2,67% 

Καθόλου 6 4% 6 4% 4 2,67% 

Επιρροή του να ζει µε την 
οικογένειά του για την ενοικίαση 

του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΑ ΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Ως προς σηµασία που θα έδιναν για την ενοικίαση του σπιτιού στο να ζει ο µετανάστης 

µε την οικογένεια του, το δείγµα µοιράζεται στις απαντήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό που 
απαντά «πάρα πολύ» είναι στην αγροτική περιοχή(5,33%).  
 
Πίνακας 57 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ  0%  0% 2 1,33% 
Πολύ 1 0,67% 3 2% 1 0,67% 
Μέτρια 3 2% 1 0,67% 2 1,33% 
Λίγο  0% 1 0,67% 3 2% 

Καθόλου 22 14,67% 20 13,33% 15 10% 

Επιρροή φύλου για την 
ενοικίαση του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΦΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
∆εν θα έδινε σηµασία στο φύλο του µετανάστη για την ενοικίαση του σπιτιού, ο 

µεγαλύτερος αριθµός του δείγµατος. 
 

Πίνακας 58 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 12 8% 7 4,67% 14 9,33% 
Πολύ 11 7,33% 11 7,33% 5 3,33% 
Μέτρια 1 0,67% 3 2% 2 1,33% 
Λίγο 2 1,33% 2 1,33% 1 0,67% 

Καθόλου  0% 2 1,33% 1 0,67% 

Επιρροή συστηµατικής 
εργασίας για την ενοικίαση 

του σπιτιού 

Ανεφάρµοστη 25 16,67% 24 16% 27 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το αν η συστηµατική εργασία θα επηρέαζε για την ενοικίαση του σπιτιού, το 

µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων απαντά  «πάρα πολύ», µε µεγαλύτερο ποσοστό στην 
αγροτική περιοχή(9,33%).  
 
Πίνακας 59 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Επιρροή για ενοικίαση σπιτιού  Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο 
Καταγωγής  51 5,19 49 4,77 50 5,06 

Προσωπικότητας  51 4,09 49 4,10 50 4,30 
Προσωπικής γνωριµίας  51 4,03 49 3,83 50 4,06 
Σύστασης από γνωστό  51 3,86 49 4,26 50 4,14 
Εξωτερικής εµφάνισης  51 5,01 49 5,10 50 5,32 

Να ζει µε την οικογένειά του  51 4,45 49 4,38 50 4,50 
Φύλου  51 5,31 49 5,24 50 5,18 

Συστηµατικής εργασίας  51 3,82 49 4,08 50 4,02 
Στην αστική περιοχή, για την ενοικίαση σπιτιού σε µετανάστη θα τους επηρέαζαν τα εξής 

µε σειρά προτεραιότητας: να έχει συστηµατική εργασία(3,82), η σύσταση από γνωστό(3,86), η 
προσωπική γνωριµία µαζί του(4,03), η προσωπικότητά του(4,09), το να ζει µε την οικογένειά 
του(4,45), η εξωτερική του εµφάνιση(5,01), η καταγωγή του(5,19) και το φύλο του(5,31). Στην 
ηµιαστική περιοχή, για να νοικιάσουν σπίτι σε µετανάστη θα επηρεάζονταν από τα εξής, µε 
σειρά προτεραιότητας: την προσωπική γνωριµία µαζί του(3,83), το να έχει συστηµατική 
εργασία(4,08), την προσωπικότητά του(4,10), τη σύσταση από γνωστό(4,26), το να ζει µε την 
οικογένειά του(4,38), η καταγωγή του(4,77), η εξωτερική του εµφάνιση(5,10) και το φύλο 
του(5,24). Στην αγροτική περιοχή, για να νοικιάσουν σπίτι σε µετανάστη, θα τους επηρέαζαν 
τα εξής µε σειρά προτεραιότητας: να έχει συστηµατική εργασία(4,02), η προσωπική γνωριµία 
µαζί του(4,06), η σύσταση από γνωστό(4,14), η προσωπικότητά του(4,30), το να ζει µε την 
οικογένειά του(4,50), η καταγωγή του(5,06), το φύλο του(5,18) και η εξωτερική του 
εµφάνιση(5,32). 
 
Πίνακας 60 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 11 7,33% 18 12% 17 11,33%Έχετε φιλική σχέση µε 
άτοµο άλλης εθνικότητας Όχι 40 26,67% 31 20,67% 33 22% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΛΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ναι
Όχι
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Από το δείγµα το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος δεν έχει φιλική σχέση µε άτοµο άλλης 

εθνικότητας. 
 
Πίνακας 61 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό που έχει φιλική σχέση µε άνδρα από την Αλβανία είναι στην 
ηµιαστική περιοχή(3,33%). 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Άνδρας 2 1,33% 5 3,33% 3 2% 
Γυναίκα 1 0,67%  0%  0% 

Και τα δυο φύλα 1 0,67%  0%  0% 
Ανεφάρµοστη 40 26,67% 32 21,33% 33 22% 

Φιλική σχέση µε άτοµο 
από Αλβανία και φύλου 

Αναπάντητη 7 4,67% 12 8% 14 9,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

 
Πίνακας 62 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Άνδρας  0% 2 1,33% 2 1,33% 
Γυναίκα  0% 5 3,33% 1 0,67% 

Και τα δυο φύλα  0% 3 2% 2 1,33% 
Ανεφάρµοστη 40 26,67% 32 21,33% 33 22% 

Φιλική σχέση µε άτοµο 
από Ρουµανία και φύλου 

Αναπάντητη 11 7,33% 7 4,67% 12 8% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

Φιλική σχέση µε γυναίκα από την Ρουµανία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό του 
πίνακα(3,33%) και είναι στην ηµιαστική περιοχή.  
 
Πίνακας 63 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Άνδρας  0% 2 1,33% 4 2,67% 
Γυναίκα  0%  0% 2 1,33% 

Ανεφάρµοστη 40 26,67% 33 22% 33 22% 
Φιλική σχέση µε άτοµο 

από Βουλγαρία και φύλου 
Αναπάντητη 11 7,33% 14 9,33% 11 7,33% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
Φιλική σχέση µε άνδρα από τη Βουλγαρία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό του 

πίνακα(2,67%) και είναι στην αγροτική περιοχή. 
Φιλική σχέση µε γυναίκα από την Πρώην Γιουγκοσλαβία έχει το 0,67% στην αστική 

περιοχή και το 0,67% µε τα δύο φύλα, επίσης στην αστική. 
Φιλική σχέση µε γυναίκα από την Τσεχία/ Σλοβακία έχει το 0,67% στην αστική περιοχή, 

ενώ και µε τα δύο φύλα έχει το 0,67%,  επίσης στην αστική περιοχή. 
Φιλική σχέση µε άνδρα από την Πολωνία έχει το 0,67% στην αγροτική περιοχή, ενώ 

φιλική σχέση και µε τα δύο φύλα έχει το 0,67% στην αστική περιοχή, το ίδιο και στην αγροτική. 
Φιλική σχέση µε άνδρα από την Πρώην Σοβιετική Ένωση έχει το 0,67% στην αγροτική 

περιοχή, ενώ µε γυναίκα έχει το 1,33% στην αστική και την αγροτική και 2% στην ηµιαστική. 
Φιλική σχέση µε άνδρα ή γυναίκα από την Ουγγαρία δεν έχει κανένα άτοµο από το 

δείγµα. 
Στην ερώτηση αν έχουν φιλική σχέση µε άτοµο άλλης χώρας, το 2% στην αστική και 

0,67% στην αγροτική απάντησαν ότι έχουν µε άνδρα, 1,33% στην ηµιαστική απάντησε ότι έχει 
µε γυναίκα και 1,33% στην αστική και 0,67% στην αγροτική απάντησαν ότι έχουν και µε τα δύο 
φύλα. 

 
Πίνακας 64 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 9 6% 4 2,67% 4 2,67% 
Όχι 22 14,67% 19 12,67% 22 14,67% 

∆εν ξέρω 10 6,67% 7 4,67% 7 4,67% 
Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 

Θα θέλατε φιλική σχέση 
µε άτοµο από Αλβανία 

Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την Αλβανία 

ο µεγαλύτερος αριθµός και στις τρεις περιοχές απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο ποσοστό που 
απαντά θετικά είναι στην αστική περιοχή(6%).  

 
Πίνακας 65 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 10 6,67% 3 2% 6 4% 
Όχι 20 13,33% 17 11,33% 20 13,33% 

∆εν ξέρω 11 7,33% 11 7,33% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση 
µε άτοµο από Ρουµανία 

Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από τη 

Ρουµανία, ο µεγαλύτερος αριθµός των απαντήσεων είναι αρνητικός. Το µεγαλύτερο ποσοστό 
θετικής απάντησης είναι στην αστική περιοχή(6,67%). 
 
Πίνακας 66 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 10 6,67% 3 2% 6 4% 
Όχι 20 13,33% 17 11,33% 20 13,33% 

∆εν ξέρω 11 7,33% 11 7,33% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε 
άτοµο από Βουλγαρία 

Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω
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Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από τη 

Βουλγαρία, το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό 
εµφανίζεται στην αστική περιοχή(6,67%). 

 
Πίνακας 67 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 10 6,67% 3 2% 7 4,67% 
Όχι 20 13,33% 18 12% 19 12,67% 

∆εν ξέρω 11 7,33% 10 6,67% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε άτοµο 

από Πρώην Γιουγκοσλαβία 
Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την Πρώην 

Γιουγκοσλαβία, η πλειοψηφία απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό εµφανίζεται 
στην αστική περιοχή(6,67%). 
 
Πίνακας 68 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 11 7,33% 5 3,33% 7 4,67% 
Όχι 20 13,33% 17 11,33% 19 12,67% 

∆εν ξέρω 10 6,67% 9 6% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε 
άτοµο από Τσεχία/ Σλοβακία 

Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ/ 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την Τσεχία/ 

Σλοβακία το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό 
εµφανίζεται στην αστική περιοχή(7,33%). 
 
Πίνακας 69 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 11 7,33% 4 2,67% 7 4,67% 
Όχι 20 13,33% 17 11,33% 19 12,67% 

∆εν ξέρω 10 6,67% 10 6,67% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε 

άτοµο από Πολωνία 
Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την Πολωνία 

το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό εµφανίζεται στην 
αστική περιοχή(7,33%). 
 
Πίνακας 70 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 12 8% 3 2% 7 4,67% 
Όχι 19 12,67% 17 11,33% 19 12,67% 

∆εν ξέρω 10 6,67% 11 7,33% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε άτοµο 
από Πρώην Σοβιετική Ένωση 

Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω

 
Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την Πρώην 

Σοβιετική Ένωση το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό 
εµφανίζεται στην αστική περιοχή(8%). 

 
Πίνακας 71 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 11 7,33% 4 2,67% 7 4,67% 
Όχι 20 13,33% 17 11,33% 19 12,67% 

∆εν ξέρω 10 6,67% 10 6,67% 7 4,67% 
Θα θέλατε φιλική σχέση µε 

άτοµο από Ουγγαρία 
Ανεφάρµοστη 10 6,67% 18 12% 17 11,33% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω
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Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική σχέση µε άτοµο από την 

Ουγγαρία το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά αρνητικά. Το µεγαλύτερο θετικό ποσοστό 
εµφανίζεται στην αστική περιοχή(7,33%). 
 
Πίνακας 72 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 2 1,33% 2 1,33% 3 2% 
Ουδέτερη 23 15,33% 14 9,33% 10 6,67%Στάση ως προς  γάµο 

µε άτοµο από Αλβανία Αρνητική 26 17,33% 33 22% 37 24,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Σε ερώτηση ποια θα ήταν η στάση τους απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο δικό τους ή 

µέλους της οικογένειας τους µε ένα άτοµο από την Αλβανία, η πλειοψηφία απαντά αρνητικά 
και στις τρεις περιοχές. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης εµφανίζεται στην αστική 
περιοχή(15,33%).  
 
Πίνακας 73 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 2 1,33% 2 1,33% 3 2% 
Ουδέτερη 24 16% 15 10% 13 8,67%Στάση ως προς  γάµο 

µε άτοµο από Ρουµανία Αρνητική 25 16,67% 32 21,33% 34 22,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από τη Ρουµανία, η πλειοψηφία είναι 

αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική περιοχή(16%).  
 
Πίνακας 74 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 3 2% 2 1,33% 3 2% 
Ουδέτερη 23 15,33% 14 9,33% 11 7,33%Στάση ως προς  γάµο µε 

άτοµο από Βουλγαρία Αρνητική 25 16,67% 33 22% 36 24% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από τη Βουλγαρία, η πλειοψηφία είναι 

αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική περιοχή(15,33%).  
 
Πίνακας 75 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 4 2,67% 2 1,33% 4 2,67% 
Ουδέτερη 23 15,33% 15 10% 14 9,33% Στάση ως προς  γάµο µε άτοµο 

από Πρώην Γιουγκοσλαβία Αρνητική 24 16% 32 21,33% 32 21,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από την Πρώην Γιουγκοσλαβία η 

πλειοψηφία είναι αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική 
περιοχή(15,33%).  
 
Πίνακας 76 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 4 2,67% 3 2% 5 3,33% 
Ουδέτερη 23 15,33% 16 10,67% 13 8,67% 

Στάση ως προς  γάµο µε 
άτοµο από Τσεχία/ Σλοβακία 

Αρνητική 24 16% 30 20% 32 21,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από την Τσεχία/ Σλοβακία η πλειοψηφία 

είναι αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική 
περιοχή(15,33%).  
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Πίνακας 77  

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 3 2% 3 2% 4 2,67%
Ουδέτερη 24 16% 16 10,67% 14 9,33%Στάση ως προς  γάµο 

µε άτοµο από Πολωνία Αρνητική 24 16% 30 20% 32 21,33%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από την Πολωνία η πλειοψηφία είναι 

αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική περιοχή(16%).  
 
Πίνακας 78 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 4 2,67% 3 2% 3 2% 
Ουδέτερη 23 15,33% 16 10,67% 16 10,67% Στάση ως προς  γάµο µε άτοµο 

από Πρώην Σοβιετική Ένωση Αρνητική 24 16% 30 10,67% 31 20,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από την Πρώην Σοβιετική Ένωση η 

πλειοψηφία στην αστική και αγροτική περιοχή είναι αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό 
ουδέτερης στάσης είναι στην αστική περιοχή(15,33%). Στην ηµιαστική περιοχή τα ποσοστά 
αρνητικής και ουδέτερης στάσης είναι ίδια(10,67%).  
 
Πίνακας 79 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Θετική 4 2,67% 2 1,33% 4 2,67% 
Ουδέτερη 23 15,33% 17 11,33% 14 9,33% Στάση ως προς  γάµο µε 

άτοµο από Ουγγαρία Αρνητική 24 16% 30 20% 32 21,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική

 
Απέναντι σε ένα ενδεχόµενο γάµο µε ένα άτοµο από την Ουγγαρία, η πλειοψηφία είναι 

αρνητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερης στάσης είναι στην αστική περιοχή(15,33%).  
 
Πίνακας 80 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 8 5,33% 15 10% 26 17,33% 
Όχι 21 14% 11 7,33% 11 7,33% Στο χώρο εργασία σας, 

εργάζονται µετανάστες Ανεφάρµοστη 22 14,67% 23 15,33% 13 8,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ναι
Όχι

 
Στην αστική περιοχή το µεγαλύτερο ποσοστό δεν εργάζεται µε µετανάστες. Στην 

ηµιαστική και στην αγροτική, τα µεγαλύτερα ποσοστά έχουν µετανάστες στην εργασία τους. 
χ2=17.712 df=4 p=0.001. Είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ανάµεσα στον τόπο κατοικίας 
και στη συνεργασία µε µετανάστες στο χώρο εργασίας. 
 
Πίνακας 81 

  ΦΥΛΟ 
 

  Άνδρας Γυναίκα 
Ναι 40 26,67% 9 6% 
Όχι 16 10,67% 27 18% Στο χώρο εργασία σας, 

εργάζονται µετανάστες Ανεφάρµοστη 31 20,67% 27 18% 
Σύνολο  87 58% 63 42% 
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Άνδρας Γυναίκα

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ναι
Όχι
Ανεφάρµοστη

 
Σχετικά µε το αν συνεργάζονται µε µετανάστες στο χώρο εργασίας τους, το µεγαλύτερο 

ποσοστό των αντρών έχει συνεργασία µε µετανάστες ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν 
έχουν.χ2=19.358 df=2 p=0.000. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη 
συνεργασία µε µετανάστες στο χώρο εργασίας και στο φύλο των ερωτώµενων. 
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Πίνακας 82 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συνάδελφος 4 2,67% 1 0,67% 2 1,33% 
Είµαι εργοδότης του 1 0,67% 5 3,33% 15 10% 

Ανεφάρµοστο 43 28,67% 34 22,67% 24 16% 
Επαγγελµατική σχέση µε 

άτοµο από Αλβανία 
Αναπάντητη 3 5,33% 9 6% 9 6% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
 
Όσον αφορά την επαγγελµατική σχέση µε άτοµο από Αλβανία, το µεγαλύτερο ποσοστό 

που εµφανίζεται είναι στην αγροτική περιοχή και αφορά τους εργοδότες µεταναστών. Τα 
ανεφάρµοστα αφορούν τα άτοµα που απάντησαν αρνητικά στην προηγούµενη ερώτηση και 
σε αυτά που δεν εργάζονται. Τα αναπάντητα, αυτούς που έχουν επαγγελµατική σχέση, αλλά 
όχι µε τη συγκεκριµένη χώρα. 

 
Πίνακας 83 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συνάδελφος  0% 1 0,67% 1 0,67%
Συνέταιρος/ 
Συνεργάτης 

 0% 1 0,67%  0% 

Είµαι εργοδότης του  0% 6 4% 6 4% 
Ανεφάρµοστο 43 28,67% 34 22,67% 24 16% 

Επαγγελµατική σχέση µε 
άτοµο από Ρουµανία 

Αναπάντητη 8 5,33% 7 4,67% 19 12,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Στην ύπαρξη επαγγελµατικής σχέσης µε άτοµο από Ρουµανία, τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συναντώνται στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή και αφορούν τους εργοδότες µεταναστών. 
 
Πίνακας 84 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Είµαι εργοδότης του 3 2% 3 2% 14 9,33% 
Ανεφάρµοστο 43 28,67% 34 22,67% 24 16% Επαγγελµατική σχέση µε 

άτοµο από Βουλγαρία Αναπάντητη 5 3,33% 12 8% 12 8% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

Σχετικά µε την ύπαρξη επαγγελµατικής σχέσης µε άτοµο από Βουλγαρία, το µεγαλύτερο 
ποσοστό εργοδοτών, εµφανίζεται στην αγροτική περιοχή(9,33%). 

Επαγγελµατική σχέση µε άτοµο από Πρώην Γιουγκοσλαβία, έχει µόνο το 0,67% από την 
αγροτική περιοχή και είναι συνέταιρος/ συνεργάτης. 

∆εν υπάρχει  επαγγελµατική σχέση µε άτοµό από Τσεχία/ Σλοβακία.  
Στο σύνολο του δείγµατος δεν υπήρξαν άτοµα που να έχουν επαγγελµατική σχέση µε 

άτοµο από Πολωνία. 
Όσον αφορά την επαγγελµατική σχέση µε άτοµο από Πρώην Σοβιετική Ένωση  

συναδελφική σχέση έχει το 0,67% στην αστική περιοχή. Ενώ «εργοδότης ατόµου» από 
Πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι το 0,67% στην αστική περιοχή και 0,67% στην ηµιαστική 
περιοχή. 

 Στην ύπαρξη επαγγελµατικής σχέσης µε άτοµο από Ουγγαρία, µόνο το 0,67% από 
αγροτική περιοχή απάντησε ότι έχει συνάδελφο από Ουγγαρία. 

 
Πίνακας 85 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πολύ καλή 1 0,67% 1 0,67% 3 2% 
Καλή 3 2% 2 1,33% 5 3,33%

Ουδέτερη  0% 1 0,67% 6 4% 
Κακή 1 0,67% 2 1,33% 2 1,33%

Πολύ κακή  0%  0% 1 0,67%

Η συνεργασία µε άτοµο 
από Αλβανία 

Ανεφάρµοστο 46 30,67% 43 28,67% 33 22% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%



 113
Στην ερώτηση πως θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία σας µε άτοµο από Αλβανία, 

«ουδέτερη» τη χαρακτηρίζει το 4% του δείγµατος στην αγροτική.  
 

Πίνακας 86 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πολύ καλή  0% 3 2% 2 1,33%
Καλή  0% 4 2,67% 3 2% 

Ουδέτερη  0%  0% 1 0,67%
Κακή  0% 1 0,67%  0% 

Πολύ κακή  0%  0% 1 0,67%

Η συνεργασία µε άτοµο 
από Ρουµανία 

Ανεφάρµοστο 51 34% 41 27,33% 43 28,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Όσον αφορά την συνεργασία µε άτοµο από Ρουµανία «καλή»  χαρακτηρίζει την 
συνεργασία το 2,67% στην ηµιαστική. 
 
Πίνακας 87 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πολύ καλή 2 1,33%  0% 4 2,67%
Καλή 1 0,67% 2 1,33% 5 3,33%

Ουδέτερη  0%  0% 3 2% 
Κακή  0% 1 0,67% 1 0,67%

Η συνεργασία µε άτοµο 
από Βουλγαρία 

Ανεφάρµοστο 48 32% 46 30,67% 37 24,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Η συνεργασία µε άτοµο από Βουλγαρία χαρακτηρίζεται «πολύ καλή» από το 2,67% 
στην αγροτική περιοχή.  

Η συνεργασία µε άτοµο από Πρώην Γιουγκοσλαβία στην αγροτική περιοχή 
χαρακτηρίζεται από το 0,67% «πολύ καλή» και από το 0,67% «καλή». 

Σχετικά µε την Πολωνία όπως και µε την Τσεχία/ Σλοβακία δεν υπήρξαν απαντήσεις σε 
προηγούµενη ερώτηση, για το λόγο αυτό υπάρχουν µόνο ανεφάρµοστα. 

Όσον αφορά την συνεργασία µε άτοµο από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στην αστική 
περιοχή δόθηκαν δύο απαντήσεις, το 0,67% χαρακτηρίζει την συνεργασία «καλή» και το 
0,67% «κακή». Στην ηµιαστική περιοχή το 0,67% χαρακτηρίζει την συνεργασία «πολύ καλή». 

Όσον αφορά την συνεργασία µε άτοµο από Ουγγαρία δόθηκε απάντηση µόνο στην 
αγροτική περιοχή όπου το 0,67% χαρακτηρίζει την συνεργασία ως «πολύ καλή». 
 
Πίνακας 88 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 35 23,33% 14 9,33% 18 12% 
Πολύ 8 5,33% 19 12,67% 23 15,33% 
Μέτρια 5 3,33% 7 4,67% 3 2% 
Λίγο 3 2% 2 1,33% 3 2% 

Επιρροή χαµηλού ηµεροµισθίου 
στην πρόσληψη τους από Έλληνες 

Καθόλου  0% 7 4,67% 3 2% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Σχετικά µε το πόσο επηρεάζει ο  χαµηλός µισθός στην πρόσληψη µεταναστών από τους 

Έλληνες εργοδότες, «πάρα πολύ» απαντά το 23,33% στην αστική περιοχή και  «πολύ» 
απαντά το 12,67% στην ηµιαστική και το 15,33% στην αγροτική. 
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Πίνακας 89 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 10 6,67% 3 2% 5 3,33% 
Πολύ 12 8% 9 6% 9 6% 
Μέτρια 19 12,67% 16 10,67% 9 6% 
Λίγο 7 4,67% 12 8% 12 8% 

Καθόλου 3 2% 9 6% 14 9,33% 

Επιρροή αποδοτικότητάς τους 
στην πρόσληψη τους από Έλληνες 

Αναπάντητη  0%  0,67% 0% 1 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
 Όσον αφορά το πόσο επηρεάζει η αποδοτικότητα των µεταναστών για την πρόσληψή 

τους από Έλληνες εργοδότες, «µέτρια» πιστεύουν ότι επηρεάζει τα µεγαλύτερα ποσοστά στην 
αστική και ηµιαστική περιοχή(12,67% και 10,67% αντίστοιχα) ενώ «καθόλου» δεν επηρεάζει 
το 9,33% στην αγροτική. χ2=18.959 df=10 p=0.041. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
ανάµεσα στον τόπο κατοικίας και στην άποψη, ότι η αποδοτικότητα των µεταναστών, 
επηρεάζει τους Έλληνες εργοδότες.  
 
Πίνακας 90 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 7 4,67% 1 0,67% 5 3,33% 
Πολύ 11 7,33% 13 8,67% 14 9,33% 
Μέτρια 15 10% 13 8,67% 10 6,67% 
Λίγο 12 8% 8 5,33% 8 5,33% 

Επιρροή ευελιξίας τους στην 
πρόσληψη τους από Έλληνες 

Καθόλου 6 4% 14 9,33% 13 8,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Ως προς την ευελιξία των µεταναστών ως κριτήριο που επηρεάζει τους εργοδότες για 

την πρόσληψη τους, τα ποσοστά µοιράζονται στις απαντήσεις. Το µεγαλύτερο στην αστική 
περιοχή είναι το 10% στην απάντηση «µέτρια», στην ηµιαστική 9,33% στην απάντηση 
«καθόλου» και στην αγροτική, 9,33 στην απάντηση «πολύ». Οι διαφορές µε τις άλλες τιµές 
όµως είναι πολύ µικρές. 
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Πίνακας 91 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Πάρα πολύ/ Πολύ 24 16% 11 7,33% 16 10,67% 
Μέτρια/ Λίγο 22 14,67% 31 20,67% 13 8,67% 

Επιρροή ευελιξίας τους 
στην πρόσληψή τους 

από Έλληνες Καθόλου 2 1,33% 12 8% 19 12,67% 
Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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18-30 30-60 60 και άνω

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Το ότι είναι ευέλικτοι επηρεάζει τους Έλληνες εργοδότες, «µέτρια/ λίγο» σύµφωνα µε το 

14,67% των ηλικιών 18- 30 και το 20,67% από 30- 60 «Καθόλου» απαντά το 12,67% από 60 
και άνω.χ2=25.621 df=4 p=0.000. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στον τόπο 
κατοικίας και στο ότι η ευελιξία τους είναι κριτήριο για την πρόσληψή τους από Έλληνες 
εργοδότες. 

  
Πίνακας 92 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ/ 
Πολύ 

7 4,67% 5 3,33% 4 2,67% 

Μέτρια/ Λίγο 29 19,33% 13 8,67% 29 19,33% 
Επιρροή ειδίκευσης τους στην 
πρόσληψη τους από Έλληνες 

Καθόλου 15 10% 31 20,67% 17 11,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ/ Πολύ
Μέτρια/ Λίγο
Καθόλου

 
Η ειδίκευση θεωρούν ότι επηρεάζει «µέτρια/ λίγο» τους Έλληνες εργοδότες, το 19,33% 

στην αστική και στην αγροτική περιοχή. «Καθόλου» απάντά το 20,67% στην ηµιαστική.  .χ2= 
15.413 df=4 p=0.004. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον τόπο κατοικίας 
και στο ότι η ειδίκευση των µεταναστών είναι κριτήριο για την πρόσληψη τους από Έλληνες 
εργοδότες. 

 
Πίνακας 93 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 3 2% 1 0,67% 2 1,33% 
Πολύ 1 0,67% 3 2% 2 1,33% 
Μέτρια 9 6% 3 2% 1 0,67% 
Λίγο 9 6% 12 8% 18 12% 

Επιρροή του ότι είναι έµπιστοι 
στην πρόσληψη τους από Έλληνες 

Καθόλου 29 19,33% 27 30 20% 18% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η πλειοψηφία του δείγµατος θεωρεί  πως το ότι είναι έµπιστοι δεν επηρεάζει «καθόλου» 

τους εργοδότες.  
 
Πίνακας 94 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 15 10% 19 12,67% 36 24% 
Πολύ 14 9,33% 16 10,67% 5 3,33%
Μέτρια 5 3,33% 6 4% 2 1,33%
Λίγο 5 3,33% 3 2% 2 1,33%

Καθόλου 12 8% 5 3,33% 4 2,67%

Επιρροή του ότι δεν υπάρχουν 
ντόπιοι για την ίδια εργασία στην 
πρόσληψη τους από Έλληνες 

Αναπάντητη  0%  0% 1 0,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΤΟΠΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Το ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλεία, επηρεάζει «πάρα πολύ» τους Έλληνες 

εργοδότες σύµφωνα µε την πλειοψηφία του δείγµατος. 
 

Πίνακας 95 
 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Επιρροή για την πρόσληψη από Έλληνες: Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο 

Χαµηλό ηµεροµίσθιο 51 1,52 49 2,36 50 2,00 
Αποδοτικότητα των µεταναστών 51 2,62 49 3,30 50 3,48 

Ευελιξία των µεταναστών 51 2,98 49 3,42 50 3,20 
Ειδίκευση των µεταναστών 51 3,70 49 4,34 50 3,88 

Εµπιστοσύνη στους µετανάστες 51 4,17 49 4,36 50 4,32 
∆εν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά 51 2,70 49 2,16 50 1,72 
Στην αστική περιοχή, στην πρόσληψη τους από Έλληνες εργοδότες, οι ερωτηθέντες 

θεωρούν ότι επηρεάζουν µε σειρά προτεραιότητας: το χαµηλό τους ηµεροµίσθιο(1,52), η 
αποδοτικότητά τους(2,62), το ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά(2,70), η ευελιξία 
τους(2,98), η ειδίκευσή τους(3,70) και το ότι είναι έµπιστοι(4,17). Στην ηµιαστική περιοχή, οι 
ερωτώµενοι θεωρούν ότι οι Έλληνες εργοδότες επηρεάζονται στην πρόσληψη µεταναστών 
από τα εξής: το ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά(2,16), το χαµηλό 
ηµεροµίσθιο(2,36), την αποδοτικότητά τους(3,30), την ευελιξία τους(3,42), την ειδίκευσή 
τους(4,34) και το ότι είναι έµπιστοι(4,36). Στην αγροτική περιοχή, θεωρούν ότι οι Έλληνες 
εργοδότες επηρεάζονται από τα εξής για να προσλάβουν µετανάστη: το ότι δεν υπάρχουν 



 117
ντόπιοι για την ίδια δουλειά(1,72), το χαµηλό ηµεροµίσθιο(2,00), η ευελιξία τους(3,20), η 
αποδοτικότητά τους(3,48), η ειδίκευσή τους(3,88) και το ότι είναι έµπιστοι(4,32).  
 
Πίνακας 96 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 33 22% 29 19,33% 28 18,67% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 
Αλβανία Όχι 18 11% 20 13,33% 22 14,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ναι
Όχι

 
Στην ερώτηση αν θα ανέθεταν εργασία σε άτοµο από Αλβανία, το µεγαλύτερο µέρος του 

δείγµατος, είναι θετικό. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα σε θετική και 
αρνητική απάντηση είναι πιο µικρή.  
 
Πίνακας 97 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 36 24% 34 22,67% 29 19,33% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 
Ρουµανία Όχι 15 10% 15 10% 21 14% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ναι
Όχι

 
Στην ανάθεση εργασίας σε άτοµο από Ρουµανία, η πλειοψηφία του δείγµατος είναι 

θετική.  
 

Πίνακας 98 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 34 22,67% 33 22% 27 18% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 
Βουλγαρία Όχι 17 11,33% 16 10,67% 23 15,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Ναι
Όχι
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Όσον αφορά την ανάθεση εργασίας σε άτοµο από Βουλγαρία, η πλειοψηφία του 

δείγµατος είναι θετική. Στην αγροτική περιοχή, το ποσοστό της αρνητικής απάντησης είναι 
αυξηµένο(15,33%).  
 
Πίνακας 99 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 40 26,67% 29 19,33% 28 18,67% 
Όχι 11 7,33% 19 12,67% 22 14,67% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 

Πρώην Γιουγκοσλαβία Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Ναι
Όχι

 
Θα ανέθεταν εργασία σε άτοµο από την Πρώην Γιουγκοσλαβία, οι περισσότεροι από 

τους ερωτώµενους. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα σε θετική και 
αρνητική απάντηση είναι πιο µικρή.   

 
Πίνακας 100 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 38 25,33% 29 19,33% 28 18,67% 
Όχι 13 8,67% 19 12,67% 22 14,67% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 

Τσεχία/ Σλοβακία Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ναι
Όχι

 
Θετικοί στην προσφορά εργασίας σε άτοµο από Τσεχία/ Σλοβακία είναι οι περισσότεροι 

ερωτώµενοι. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα σε θετική και αρνητική 
απάντηση είναι πιο µικρή.  

 
Πίνακας 101 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 37 24,67% 29 19,33% 31 20,67% 
Όχι 14 9,33% 19 12,67% 19 12,67% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 

Πολωνία Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΩΝΙΑ

Ναι
Όχι

 
Θετικό στην ανάθεση εργασίας σε άτοµο από Πολωνία, είναι το µεγαλύτερο µέρος του 

δείγµατος. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα σε θετική και αρνητική 
απάντηση είναι πιο µικρή.  

 
Πίνακας 102 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 40 26,67% 29 19,33% 28 18,67% 
Όχι 11 7,33% 19 12,67% 22 14,67% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 

Πρώην Σοβιετική Ένωση Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ. 
ΕΝΩΣΗ

Ναι
Όχι

 
Πρόθυµος στην ανάθεση εργασίας σε άτοµο από την Πρώην Σοβιετική Ένωση είναι ο 

µεγαλύτερος αριθµός του δείγµατος. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα 
σε θετική και αρνητική απάντηση είναι πιο µικρή.  
 
Πίνακας 103 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ναι 37 22,67% 29 19,33% 29 19,33% 
Όχι 14 9,33% 19 12,67% 21 14% Ανάθεση εργασίας σε άτοµο από 

Ουγγαρία Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ναι
Όχι

 
Όσον αφορά την ανάθεση εργασίας σε άτοµο από την Ουγγαρία, το µεγαλύτερο µέρος 

του δείγµατος είναι θετικό. Στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, η διαφορά ανάµεσα σε θετική 
και αρνητική απάντηση είναι πιο µικρή.  
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Πίνακας 104 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ρουµανία 1 0,67%  0% 1 0,67% 
Βουλγαρία  0%  0% 3 2% 

Πρώην Γιουγκοσλαβία 3 2%  0% 2 1,33% 
Τσεχία/ Σλοβακία  0% 2 1,33%  0% 

Πολωνία 2 1,33% 1 0,67%  0% 
Πρώην Σοβιετική Ένωση 1 0,67% 3 2% 1 0,67% 
Οποιαδήποτε χώρα 10 6,67% 5 3,33% 1 0,67% 

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:φροντίδα 
παιδιών 

Αναπάντητη 25 16,67% 28 18,67% 33 22% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Όσον αφορά την ανάθεση της φροντίδας των παιδιών, το µεγαλύτερο µέρος του 
δείγµατος επιλέγει να µην την αναθέσει σε καµιά χώρα. Από αυτούς που θα την ανέθεταν, το 
µεγαλύτερο ποσοστό είναι στην αστική περιοχή και σε οποιαδήποτε χώρα(6,67%).  

 
Πίνακας 105 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία  0%  0% 2 1,33% 
Ρουµανία 2 1,33% 4 2,67% 4 2,67% 
Βουλγαρία 2 1,33% 5 3,33% 4 2,67% 

Πρώην Γιουγκοσλαβία 1 0,67%  0% 1 0,67% 
Τσεχία/ Σλοβακία 1 0,67% 1 0,67% 1 0,67% 

Πολωνία 1 0,67% 1 0,67% 2 1,33% 
Πρώην Σοβιετική Ένωση 2 1,33% 1 0,67% 2 1,33% 

Ουγγαρία 1 0,67%  0%  0% 
Οποιαδήποτε χώρα 16 10,67% 8 5,33% 4 2,67% 

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:φροντίδα 
ηλικιωµένων 

Αναπάντητη 16 10,67% 19 12,67% 21 14% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

Όσον αφορά την φροντίδα ηλικιωµένων,  το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος επιλέγει να 
µην την αναθέσει σε καµιά χώρα. Από αυτούς που θα την ανέθεταν, το µεγαλύτερο ποσοστό 
είναι στην αστική περιοχή και σε οποιαδήποτε χώρα(10,67%).  
 
Πίνακας 106 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία 1 0,67% 1 0,67% 4 2,67%
Ρουµανία  0% 5 3,33% 2 1,33%
Βουλγαρία 2 1,33% 2 1,33% 4 2,67%

Πρώην Γιουγκοσλαβία 2 1,33%  0% 1 0,67%
Τσεχία/ Σλοβακία  0% 1 0,67%  0% 

Πολωνία 1 0,67%  0% 1 0,67%
Πρώην Σοβιετική Ένωση 3 2% 1 0,67% 2 1,33%
Οποιαδήποτε χώρα 17 11,33% 11 7,33% 3 2% 

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:φροντίδα 
σπιτιού 

Αναπάντητη 16 10,67% 18 12% 24 16% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Την φροντίδα του σπιτιού, το µεγαλύτερο ποσοστό στην αστική και στην ηµιαστική 
περιοχή θα την ανέθετε σε άτοµο από οποιαδήποτε χώρα(11,33% και 7,33% αντίστοιχα). 
Στην αγροτική δεν θα την ανέθεταν σε κανέναν(16%) 

.  
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Πίνακας 107 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Ρουµανία  0%  0% 1 0,67%
Πρώην Γιουγκοσλαβία  0%  0% 1 0,67%
Τσεχία/ Σλοβακία 2 1,33%  0% 1 0,67%

Πολωνία  0% 2 1,33% 1 0,67%
Πρώην Σοβιετική Ένωση 3 2% 2 1,33% 2 1,33%

Ουγγαρία  0% 2 1,33%  0% 
Οποιαδήποτε χώρα 14 9,33% 6 4% 2 1,33%

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:υπάλληλος 
καταστήµατος 

Αναπάντητη 23 15,33% 27 18% 33 22% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Υπάλληλο καταστήµατος, δεν θα προσλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων 
από καµιά χώρα και στις τρεις περιοχές. Στην αστική περιοχή, το 9,33% θα ανάθετε σε 
οποιαδήποτε χώρα την εργασία αυτή. 
 
Πίνακας 108 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία  0% 1 0,67%  0% 
Ρουµανία 1 0,67%  0%  0% 

Πρώην Γιουγκοσλαβία  0% 2 1,33%  0% 
Τσεχία/ Σλοβακία  0% 1 0,67% 1 0,67% 

Πολωνία 1 0,67%  0%  0% 
Πρώην Σοβιετική Ένωση 3 2% 4 2,67% 4 2,67% 

Ουγγαρία  0%  0% 3 2% 
Οποιαδήποτε χώρα 15 10% 6 4% 1 0,67% 

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:υπάλληλος 
σε κέντρο διασκέδασης 

Αναπάντητη 22 14,67% 25 16,67% 32 21,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 

 Υπάλληλο σε κέντρο διασκέδασης, δεν θα προσλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος των 
ερωτώµενων από καµιά χώρα και στις τρεις περιοχές. Στην αστική περιοχή, το 10% θα 
ανάθετε σε οποιαδήποτε χώρα την εργασία αυτή και στην ηµιαστική και αγροτική ένα 2,67% 
θα επέλεγε άτοµο από την πρώην Σοβιετική Ένωση.  
 
Πίνακας 109 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία 4 2,67% 8 5,33% 8 5,33%
Ρουµανία 1 0,67% 4 2,67% 4 2,67%
Βουλγαρία  0% 4 2,67% 7 4,67%

Πρώην Γιουγκοσλαβία 3 2%  0%  0% 
Πολωνία  0%  0% 1 0,67%

Πρώην Σοβιετική Ένωση 1 0,67%  0%  0% 
Οποιαδήποτε χώρα 27 18% 21 14% 17 11,33%

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:αγροτική 

Αναπάντητη 6 4% 2 1,33% 4 2,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Για την εκτέλεση αγροτικής εργασίας, το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος θα επέλεγε 
µετανάστη από οποιαδήποτε χώρα. Η Αλβανία έχει ένα µικρό προβάδισµα σε σχέση µε τις 
άλλες χώρες και στις τρεις περιοχές.   
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Πίνακας 110 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία 6 4% 4 2,67% 5 3,33%
Ρουµανία  0% 4 2,67% 7 4,67%
Βουλγαρία  0% 1 0,67% 3 2% 

Πρώην Γιουγκοσλαβία 3 2%  0%  0% 
Τσεχία/ Σλοβακία 1 0,67%  0%  0% 

Πρώην Σοβιετική Ένωση 1 0,67% 1 0,67%  0% 
Οποιαδήποτε χώρα 21 14% 11 7,33% 11 7,33%

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος 
εργασίας:κτηνοτροφική 

Αναπάντητη 10 6,67% 18 12% 15 10% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Για την εκτέλεση κτηνοτροφικής εργασίας το µεγαλύτερο ποσοστό στην αστική περιοχή 
θα επέλεγε από οποιαδήποτε χώρα(14%).Στις άλλες δυο περιοχές, οι περισσότεροι δεν θα 
την ανέθεταν σε κανένα µετανάστη. Από τις χώρες, η Ρουµανία προηγείται στην αγροτική 
περιοχή µε ποσοστό 4,67%. 

 
Πίνακας 111 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία 5 3,33% 4 2,67% 8 5,33%
Ρουµανία  0% 3 2% 2 1,33%
Βουλγαρία  0% 2 1,33% 2 1,33%

Πρώην Γιουγκοσλαβία 3 2%  0% 1 0,67%
Πρώην Σοβιετική Ένωση 2 1,33%  0%  0% 
Οποιαδήποτε χώρα 22 14,67% 9 6% 7 4,67%

Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:τεχνίτης 
οικοδοµών 

Αναπάντητη 10 6,67% 21 14% 21 14% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Ως τεχνίτη οικοδοµών, το µεγαλύτερο ποσοστό στην αστική περιοχή θα έπαιρνε 
µετανάστη από οποιαδήποτε χώρα(14,67%). Στην ηµιαστική και στην αγροτική το µεγαλύτερο 
µέρος δεν θα ανάθετε αυτή την εργασία σε κανέναν(14%). Η Αλβανία στην αγροτική περιοχή 
προηγείται των άλλων µε ποσοστό 5,33%. 

 
Πίνακας 112 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Αλβανία 5 3,33% 7 4,67% 11 7,33%
Ρουµανία  0% 3 2% 1 0,67%
Βουλγαρία 1 0,67% 1 0,67%  0% 

Πρώην Γιουγκοσλαβία 3 2%  0%  0% 
Τσεχία/ Σλοβακία  0% 1 0,67% 1 0,67%

Πρώην Σοβιετική Ένωση 2 1,33%  0%  0% 
Ουγγαρία  0%  0% 1 0,67%

Οποιαδήποτε χώρα 21 14% 11 7,33% 9 6% 
Ανεφάρµοστο 9 6% 10 6,67% 9 6% 

Είδος εργασίας:εργάτης 
οικοδοµών 

Αναπάντητη 10 6,67% 16 10,67% 18 12% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

Ως εργάτη οικοδοµών στην αστική περιοχή θα έπαιρναν από οποιαδήποτε χώρα µε 
ποσοστό 14%. Στην ηµιαστική και στην αγροτική το µεγαλύτερο µέρος δεν θα ανάθετε αυτή 
την εργασία σε κανέναν(10,67% και 12% αντίστοιχα). Η Αλβανία στην αγροτική περιοχή 
προηγείται των άλλων µε ποσοστό 7,33%. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 123
Πίνακας 113 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 19 12,67% 12 8% 11 7,33%
Πολύ 15 10% 17 11,33% 18 12% 
Μέτρια 6 4% 7 4,67% 9 6% 
Λίγο 7 4,67% 2 1,33% 5 3,33%

Καθόλου 3 2% 11 7,33% 7 4,67%

Επιρροή  χαµηλού ηµεροµισθίου 
στην πρόσληψη τους από τον 

ερωτώµενο 

Αναπάντητη 1 0,67%  0%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%

12
,6

7%
10

%
4% 4,
67

%
2%

8%
11

,3
3%

4,
67

%
1,

33
%

7,
33

%

7,
33

%
12

%
6%

3,
33

%
4,

67
%

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%

Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στην ερώτηση πόσο θα επηρέαζε τον ερωτώµενο το χαµηλό ηµεροµίσθιο για την 

πρόσληψη αλλοδαπού, στην αστική περιοχή το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά  «πάρα 
πολύ»(12,67%).Στην ηµιαστική και αγροτική απαντούν ότι θα επηρέαζε  «πολύ»(11,33% και 
12% αντίστοιχα). 
 
Πίνακας 114 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 12 8% 6 4% 8 5,33% 
Πολύ 13 8,67% 13 8,67% 8 5,33% 
Μέτρια 16 10,67% 14 9,33% 12 8% 
Λίγο 6 4% 4 2,67% 6 4% 

Καθόλου 3 2% 12 8% 16 10,67% 

Επιρροή αποδοτικότητάς τους 
στην πρόσληψη τους από τον 

ερωτώµενο 

Αναπάντητη 1 0,67%  0%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Εάν θα επηρέαζε η αποδοτικότητα τους για την πρόσληψη µεταναστών στην αστική και 

ηµιαστική περιοχή το µεγαλύτερο ποσοστό απαντά «µέτρια»(10,67% και 9,33% 
αντίστοιχα).Στην αγροτική το 10,67% απαντά ότι δεν θα επηρέαζε «καθόλου».    
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Πίνακας 115 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 5 3,33% 3 2% 8 5,33% 
Πολύ 11 7,33% 7 4,67% 11 7,33% 
Μέτρια 8 5,33% 13 8,67% 9 6% 
Λίγο 17 11,33% 7 4,67% 7 4,67% 

Καθόλου 9 6% 19 12,67% 15 10% 

Επιρροή ευελιξίας τους στην 
πρόσληψη τους από τον 

ερωτώµενο 

Αναπάντητη 1 0,67%  0%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η ευελιξία των µεταναστών στην πρόσληψη τους, επηρεάζει «λίγο» στην αστική περιοχή 

το 11,33%, «καθόλου» το 12,67% στην ηµιαστική και το 10% στην αγροτική. 
 

Πίνακας 116 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 8 5,33% 5 3,33% 5 3,33%
Πολύ 9 6% 4 2,67% 1 0,67%
Μέτρια 7 4,67% 8 5,33% 6 4% 
Λίγο 15 10% 6 4% 19 12,67%

Καθόλου 11 7,33% 26 17,33% 19 12,67%

Επιρροή ειδίκευσής τους στην 
πρόσληψη τους από τον ερωτώµενο

 Αναπάντητη 1 0,67% 0%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Η ειδίκευση δεν επηρεάζει «καθόλου» σύµφωνα µε την πλειοψηφία του δείγµατος.  

 
Πίνακας 117 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 9 6% 3 2% 5 3,33% 
Πολύ 5 3,33% 3 2% 1 0,67% 
Μέτρια 2 1,33% 6 4% 7 4,67% 
Λίγο 12 8% 13 8,67% 9 6% 

Καθόλου 22 14,67% 24 16% 27 18% 

Επιρροή του ότι είναι έµπιστοι 
στην πρόσληψη τους από τον 

ερωτώµενο 

Αναπάντητη 1 0,67%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Στο πόσο επηρεάζει η εµπιστοσύνη για την πρόσληψη τους, η πλειοψηφία του 

δείγµατος απαντά «καθόλου». 
  

Πίνακας 118 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Πάρα πολύ 21 14% 22 14,67% 33 22% 
Πολύ 14 9,33% 10 6,67% 6 4% 
Μέτρια 5 3,33% 5 3,33% 2 1,33% 
Λίγο 1 0,67% 3 2% 2 1,33% 

Καθόλου 9 6% 9 6% 7 4,67% 

Επιρροή του ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι 
για την ίδια εργασία στην πρόσληψη 

τους από τον ερωτώµενο 

Αναπάντητη 1 0,67%  0%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ

Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 
Το ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλεία, επηρεάζει «πολύ» το 9,33% στην 

αστική περιοχή και «πάρα πολύ» το 14,67% στην ηµιαστική και το 22% στην αγροτική.  
 
Πίνακας 119 
 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Αστική Ηµιαστική Αγροτική 
Επιρροή για την πρόσληψη από 

Ερωτόµενους: 
Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο Ν Μ.Ο 

Χαµηλό ηµεροµίσθιο 51 2,27 49 2,65 50 2,58 
Αποδοτικότητα των µεταναστών 51 2,56 49 3,06 50 3,28 

Ευελιξία των µεταναστών 51 3,33 49 3,65 50 3,20 
Ειδίκευση των µεταναστών 51 3,29 49 3,89 50 3,92 

Εµπιστοσύνη στους µετανάστες 51 3,70 49 4,06 50 4,10 
∆εν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά 51 2,33 49 2,32 50 1,88 
Στην αστική περιοχή, τους ίδιους τους ερωτηθέντες τους επηρεάζουν τα εξής µε σειρά 

προτεραιότητας για να προσλάβουν µετανάστη: το χαµηλό ηµεροµίσθιο(2,27), το ότι δεν 
υπάρχουν ντόπιοι(2,33), η αποδοτικότητά τους(2,56), η ειδίκευσή τους(3,29), η ευελιξία 
τους(3,33) και το ότι είναι έµπιστοι(3,70). Στην ηµιαστική περιοχή, οι ερωτώµενοι θα 
επηρεάζονταν για να προσλάβουν µετανάστη από τα εξής, µε σειρά προτεραιότητας: το ότι 
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δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά(2,32), το χαµηλό ηµεροµίσθιο(2,65), την 
αποδοτικότητά τους(3,06), την ευελιξία τους(3,65), την ειδίκευσή τους(3,89) και το ότι είναι 
έµπιστοι(4,06). Στην αγροτική περιοχή, για να προσλάβουν οι ίδιοι οι ερωτώµενοι µετανάστη, 
επηρεάζονται από τα εξής, µε σειρά προτεραιότητας: το ότι δεν υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια 
δουλειά(1,88), το χαµηλό ηµεροµίσθιο(2,58), την ευελιξία τους(3,20), την αποδοτικότητά 
τους(3,28), την ειδίκευσή τους(3,92) και το ότι είναι έµπιστοι(4,10). 
 
Πίνακας 120 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 20 13,33% 19 12,67% 19 12,67% 
Συµφωνώ 16 10,67% 19 12,67% 15 10% 

∆εν έχω γνώµη 2 1,33%  0% 2 1,33% 
∆ιαφωνώ 11 7,33% 11 7,33% 13 8,67% 

Αυξάνουν την ανεργία των 
ντόπιων 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 1,33%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Όσον αφορά το αν οι µετανάστες αυξάνουν την ανεργία των ντόπιων, η πλειοψηφία του 

δείγµατος «συµφωνεί απόλυτα» ή «συµφωνεί».   
 
Πίνακας 121 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 20 13,33% 18 12% 25 16,67% 
Συµφωνώ 23 15,33% 27 18% 23 15,33% 

∆εν έχω γνώµη 1 0,67%  0% 1 0,67% 
∆ιαφωνώ 5 3,33% 4 2,67%  0% 

Καλύπτουν θέσεις εργασίας 
που δεν δέχονται οι ντόπιοι 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 1,33%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΟΠΟΙ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι οι µετανάστες καλύπτουν θέσεις εργασίας που δεν δέχονται ντόπιοι 

«συµφωνεί απόλυτα» το µεγαλύτερο ποσοστό στην αγροτική περιοχή και σε αστική και 
ηµιαστική «συµφωνούν». 
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Πίνακας 122 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 16 10,67% 15 10% 23 15,33% 
Συµφωνώ 20 13,33% 25 16,67% 20 13,33% 

∆εν έχω γνώµη 5 3,33%  0% 1 0,67% 
∆ιαφωνώ 10 6,67% 9 6% 4 2,67% 

Αποτελούν αιτία 
ανασφάλειας 

∆ιαφωνώ απόλυτα  0%  0% 2 1,33% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Στην πρόταση ότι η παρουσία µεταναστών αποτελεί αιτία ανασφάλειας, η πλειοψηφία 

στην αστική και ηµιαστική περιοχή «συµφωνεί». Στην αγροτική περιοχή το µεγαλύτερο µέρος 
«συµφωνεί απόλυτα».  

 
Πίνακας 123 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 18 12% 15 10% 21 14% 
Συµφωνώ 18 12% 17 11,33% 22 14,67% 

∆εν έχω γνώµη 2 1,33% 4 2,67% 3 2% 
∆ιαφωνώ 12 8% 12 8% 3 2% 

Αυξάνουν την 
εγκληµατικότητα 

∆ιαφωνώ απόλυτα 1 0,67% 1 0,67% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
«Συµφωνούν απόλυτα» ή «συµφωνούν» µε την άποψη ότι οι µετανάστες αυξάνουν την 

εγκληµατικότητα, οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους και στις τρεις περιοχές.  
  

Πίνακας 124 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 4 2,67% 5 3,33% 3 2% 
Συµφωνώ 17 11,33% 16 10,67% 14 9,33% 

∆εν έχω γνώµη 11 7,33% 7 4,67% 8 5,33% 
∆ιαφωνώ 15 10% 16 10,67% 19 12,67% 

Η µετανάστευση συµβάλλει 
στη βελτίωση των σχέσεων 

των λαών 
∆ιαφωνώ απόλυτα 4 2,67% 5 3,33% 6 4% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι µετανάστευση συµβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των 

λαών απαντούν «συµφωνώ απόλυτα» οι περισσότεροι στην ηµιαστική και αγροτική 
περιοχή(10,67% και 9,33% αντίστοιχα)και «συµφωνώ», το 11,33% στην αστική.  

 
Πίνακας 125 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

22 14,67% 30 20% 37 24,67%

∆εν έχω γνώµη 9 6% 5 3,33% 4 2,67%Να µην έχουν το δικαίωµα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
20 13,33% 14 9,33% 9 6% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ "ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ"

Συµφωνώ απόλυτα/ Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ απόλυτα/ ∆ιαφωνώ

 
Με την άποψη ότι οι µετανάστες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, «συµφωνεί απόλυτα/ συµφωνεί», το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος. Μόνο στην 
αστική περιοχή, είναι µικρή η διαφορά συµφωνίας- διαφωνίας. χ2=10.215 df =4 p=0.037. 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον τόπο κατοικίας και στην άποψη ότι δεν 
πρέπει να αποκτούν το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». 
 
Πίνακας 126 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

22 14,67% 30 20% 37 24,67% 

∆εν έχω γνώµη 12 8% 4 2,67% 2 1,33% 
∆εν πρέπει να έχουν το 
δικαίωµα του «εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι» ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 
∆ιαφωνώ 

14 9,33% 20 13,33% 9 6% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ "ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ 
ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ"

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/ ∆ιαφωνώ

 
Στην άποψη ότι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», το 

µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος απαντά «συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ».Στην ηλικιακή 
οµάδα των 18-30, η διαφορά συµφωνίας- διαφωνίας είναι πιο µικρή, ακολουθεί η οµάδα των 
30-60 και ακολουθεί των 60 και άνω όπου η διαφορά είναι µεγάλη. χ2=17.287 df= 4 p=0.002. 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ηλικία και στην άποψη ότι δεν πρέπει 
να αποκτούν το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». 
 
Πίνακας 127 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

10 6,67% 24 16% 19 12,67%

∆εν έχω γνώµη 16 10,67% 16 10,67% 11 7,33% Ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά 
ταµεία ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
25 16,67% 9 6% 20 13,33%

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Συµφωνώ απόλυτα/ Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ απόλυτα/ ∆ιαφωνώ

 
Την άποψη ότι ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία υποστηρίζει το 16% στην ηµιαστική. 

Στην αστική το 16,67% και στην αγροτική το 12,67% «διαφωνεί απόλυτα/ διαφωνεί» . 
χ2=14.285 df =4 p= 0.006. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον τόπο 
κατοικίας και στην άποψη ότι ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία. 
 
Πίνακας 128 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

11 7,33% 17 11,33% 25 16,67% 

∆εν έχω γνώµη 24 16% 12 8% 7 4,67% Ζηµιώνουν τα 
ασφαλιστικά ταµεία ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
13 8,67% 25 16,67% 16 10,67% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΗΛΙΚΙΑ

ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Στην άποψη ότι ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία, οι ηλικιακές οµάδες των 18- 30 και  

30- 60 «διαφωνούν απόλυτα/ διαφωνούν». Στην ηλικιακή οµάδα των 60 και άνω η πλειοψηφία 
απαντά «συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». Μεγάλο είναι και το ποσοστό που «δεν έχει γνώµη» 
στις ηλικίες των 18-30.  χ2=20.602 df=4 p=0.000. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
ανάµεσα στην ηλικία και στην άποψη ότι ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία. 
 
Πίνακας 129 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 2 1,33% 3 2% 4 2,67%
Συµφωνώ 1 0,67% 2 1,33% 2 1,33%

∆εν έχω γνώµη 3 2%  0% 3 2% 
∆ιαφωνώ 32 21,33% 19 12,67% 22 14,67%

Να µην γίνεται χρήση των 
υπηρεσιών υγείας 

∆ιαφωνώ απόλυτα 13 8,67% 25 16,67% 19 12,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Η πλειοψηφία του δείγµατος «διαφωνεί απόλυτα»/ «διαφωνεί» µε την άποψη αυτή.  
 

Πίνακας 130 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 10 6,67% 8 5,33% 12 8% 
Συµφωνώ 9 6% 18 12% 11 7,33% 

∆εν έχω γνώµη 6 4% 4 2,67% 6 4% 
∆ιαφωνώ 21 14% 16 10,67% 17 11,33%

Απειλούν την εθνική 
ταυτότητα 

∆ιαφωνώ απόλυτα 5 3,33% 3 2% 4 2,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι οι µετανάστες απειλούν την εθνική ταυτότητα, ο µεγαλύτερος αριθµός 

του δείγµατος «διαφωνεί» στην αστική και ηµιαστική περιοχή. Στην ηµιαστική, η πλειοψηφία 
«συµφωνεί». 

 
Πίνακας 131 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 10 6,67% 4 2,67% 3 2% 
Συµφωνώ 23 15,33% 20 13,33% 18 12% 

∆εν έχω γνώµη 9 6% 9 6% 15 10% 
∆ιαφωνώ 7 4,67% 12 8% 11 7,33%

Επίλυση δηµογραφικού 
προβλήµατος 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 1,33% 4 2,67% 3 2% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Στην άποψη ότι η µετανάστευση συµβάλλει στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού 

προβλήµατος η πλειοψηφία του δείγµατος στις τρεις περιοχές «συµφωνεί». 
 

Πίνακας 132 
  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

15 10% 40 26,67% 23 15,33% 

∆εν έχω γνώµη 19 12,67% 7 4,67% 7 4,67% 

Συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση του 
δηµογραφικού 
προβλήµατος ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
14 9,33% 7 4,67% 18 12% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Ως προς το ότι συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, η 

πλειοψηφία των οµάδων των 30-60 και 60 και άνω «συµφωνούν απόλυτα/ συµφωνούν». Στις 
ηλικίες των 18-30 οι περισσότεροι «δεν έχουν γνώµη». χ2=25.295 df=4 p=0.000. Υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ηλικία και στην άποψη ότι συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. 
 
Πίνακας 133 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 2 1,33% 9 6% 5 3,33% 
Συµφωνώ 8 5,33% 10 6,67% 15 10% 

∆εν έχω γνώµη 4 2,67% 3 2% 4 2,67% 
∆ιαφωνώ 28 18,67% 19 12,67% 19 12,67%

Αρνητική επιρροή στην 
παιδεία 

∆ιαφωνώ απόλυτα 9 6% 8 5,33% 7 4,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Για την άποψη ότι η παρουσία παιδιών µεταναστών έχει αρνητική επιρροή στην παιδεία, 

η πλειοψηφία του δείγµατος απαντά ότι «διαφωνεί». Μόνο στην αγροτική περιοχή, η 
συµφωνία µε τη διαφωνία έχουν µικρή διαφορά.  
 
Πίνακας 134 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 11 7,33% 18 12% 7 4,67%
Συµφωνώ 30 20% 20 13,33% 28 18,67%

∆εν έχω γνώµη 7 4,67% 5 3,33% 7 4,67%
∆ιαφωνώ 3 2% 4 2,67% 6 4% 

∆ιαφωνώ απόλυτα  0% 2 1,33% 1 0,67%

Προβολή µε αντικειµενικό 
τρόπο από τα Μ.Μ.Ε 

Αναπάντητο  0%  0% 1 0,67%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την προβολή της εικόνας των µεταναστών µε αντικειµενικό τρόπο από τα Μ.Μ.Ε, ο 

µεγαλύτερος αριθµός του δείγµατος «συµφωνεί». 
 
Πίνακας 135 

  ΦΥΛΟ 
  Άνδρας Γυναίκα 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

59 39,33% 55 36,67% 

∆εν έχω γνώµη 15 10% 4 2,67% 
Να προωθηθεί το αντικειµενικό 
ρεπορτάζ στα Μ.Μ.Ε για τους 

µετανάστες ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 
∆ιαφωνώ 

13 8,67% 3 2% 

Σύνολο  87 58% 62 41,33% 
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Άνδρας Γυναίκα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ

∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Σε σχέση µε την άποψη ότι πρέπει να προωθηθεί το αντικειµενικό ρεπορτάζ στα ΜΜΕ 

για την προβολή της εικόνας των µεταναστών, η πλειοψηφία και στα δυο φύλα απαντά 
«συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». Είναι αρκετοί οι άντρες που απαντούν  «δεν έχω γνώµη» 
και  «διαφωνώ απόλυτα/ διαφωνώ», σε σχέση µε τις γυναίκες. χ2=8.812 df=2 p=0.012. 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο φύλο και στην άποψη ότι πρέπει να 
προβάλλονται αντικειµενικά από τα ΜΜΕ. 
 
Πίνακας 136 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

35 23,33% 48 32% 32 21,33% 

∆εν έχω γνώµη 10 6,67% 4 2,67% 5 3,33% 
Προώθηση αντικειµενικού 
ρεπορτάζ στα ΜΜΕ για 

τους µετανάστες ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 
∆ιαφωνώ 

3 2% 2 1,33% 11 7,33% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΗΛΙΚΙΑ

ΠPΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Στην προώθηση του αντικειµενικού ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, ο µεγαλύτερος αριθµός 

«συµφωνεί απόλυτα/ συµφωνεί». Στην ηλικία των 60 και άνω, το 7,33% «διαφωνεί απόλυτα/ 
διαφωνεί». χ2=15.838 df=4 p=0.003. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 
ηλικία  και στην άποψη ότι πρέπει να προβάλλονται µε αντικειµενικό τρόπο από τα ΜΜΕ. 
 
Πίνακας 137 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 8 5,33% 7 4,67% 3 2% 
Συµφωνώ 24 16% 14 9,33% 19 12,67%

∆εν έχω γνώµη 10 6,67% 9 6% 10 6,67%
∆ιαφωνώ 7 4,67% 14 9,33% 13 8,67%

Απλούστευση της 
διαδικασίας νοµιµοποίησης 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 1,33% 5 3,33% 5 3,33%
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την απλούστευση της διαδικασίας νοµιµοποίησης, στην αστική περιοχή «συµφωνεί» 

το 16% και στην αγροτική το 12,67%. Στην ηµιαστική υπάρχει 9,33% που συµφωνεί και 9,33% 
που διαφωνεί. 

  
Πίνακας 138 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 7 4,67% 10 6,67% 7 4,67%
Συµφωνώ 26 17,33% 16 10,67% 22 14,67%

∆εν έχω γνώµη 12 8% 13 8,67% 9 6% 
∆ιαφωνώ 2 1,33% 8 5,33% 12 8% 

Εµπλουτισµός 
εκπαιδευτικών στόχων στα 

σχολεία 
∆ιαφωνώ απόλυτα 4 2,67% 2 1,33%  0% 

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες η παρουσία παιδιών 

µεταναστών µπορεί να εµπλουτίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους «συµφωνεί» το µεγαλύτερο 
µέρος του δείγµατος.  
 
Πίνακας 139 

  ΦΥΛΟ 
  Άνδρας Γυναίκα 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

42 28% 46 30,67% 

∆εν έχω γνώµη 27 18% 7 4,67% Εµπλουτισµός εκπαιδευτικών 
στόχων ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
18 12% 10 6,67% 

Σύνολο  87 58% 63 42% 

28
%

18
%

12
%

30
,6

7%

4,
67

%

6,
67

%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Άνδρας Γυναίκα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Ως προς την άποψη ότι µε την παρουσία παιδιών µεταναστών στα σχολεία είναι δυνατό 

να εµπλουτίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ο µεγαλύτερος αριθµός και στα δυο φύλα απαντά 
«συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». Είναι µεγάλο το ποσοστό των αντρών που απαντά «δεν 
έχω γνώµη» σε σχέση µε το αντίστοιχο των γυναικών. χ2= 10.665 df=2 p=0.005. Υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο φύλο και στην άποψη ότι µε  την παρουσία παιδιών 
µεταναστών στα σχολεία µπορούν να εµπλουτιστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 
 
Πίνακας 140 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

29 19,33% 33 22% 26 17,33% 

∆εν έχω γνώµη 13 8,67% 15 10% 6 4% Εµπλουτισµός 
εκπαιδευτικών στόχων ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
6 4% 6 4% 16 10,67% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Στην άποψη ότι η παρουσία παιδιών µεταναστών στα σχολεία µπορεί να εµπλουτίσει 

τους εκπαιδευτικούς στόχους, η πλειοψηφία απαντά «συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». 
«∆ιαφωνώ απόλυτα/ διαφωνώ» απαντούν περισσότεροι από 60 και άνω, σε σχέση µε τις 
άλλες ηλικιακές οµάδες. χ2=11.631 df=4 p=0.02. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 
ανάµεσα στην ηλικία και στην άποψη ότι µε  την παρουσία παιδιών µεταναστών στα σχολεία 
µπορούν να εµπλουτιστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 
 
Πίνακας 141 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 11 7,33% 13 8,67% 12 8% 
Συµφωνώ 27 18% 20 13,33% 21 14% 

∆εν έχω γνώµη 5 3,33% 8 5,33% 3 2% 
∆ιαφωνώ 5 3,33% 8 5,33% 13 8,67%

Η είσοδος προκάλεσε την 
εκδήλωση ρατσιστικών 

συµπεριφορών 
∆ιαφωνώ απόλυτα 3 2%  0% 1 0,67%

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
«Συµφωνούν» µε την άποψη ότι η είσοδος µεταναστών προκάλεσε την εκδήλωση 

ρατσιστικών συµπεριφορών, οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους.  
 
Πίνακας 142 

  ΦΥΛΟ 
  Άνδρας Γυναίκα 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

53 35,33% 51 34% 

∆εν έχω γνώµη 12 8% 4 2,67% 
Η είσοδος τους προκάλεσε την 

εκδήλωση ρατσιστικών 
συµπεριφορών ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
22 14,67% 8 5,33% 

Σύνολο  87 58% 63 42% 
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Άνδρας Γυναίκα

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Σχετικά µε την άποψη ότι η είσοδός τους προκάλεσε την εκδήλωση ρατσιστικών 

συµπεριφορών, η πλειοψηφία απαντά «συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». χ2=6.909 df=2 
p=0.032. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο φύλο και στην άποψη ότι η 
είσοδός τους προκάλεσε την εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών.  
 
Πίνακας 143 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

40 26,67% 40 26,67% 24 16% 

∆εν έχω γνώµη 5 3,33% 4 2,67% 7 4,67% 
Η είσοδος τους προκάλεσε 
εκδήλωση ρατσιστικών 

συµπεριφορών ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 
∆ιαφωνώ 

3 2% 10 6,67% 17 11,33% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΗΛΙΚΙΑ

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/ Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ απόλυτα/ ∆ιαφωνώ

 
Ως προς το ότι η είσοδος µεταναστών προκάλεσε την εκδήλωση ρατσιστικών 

συµπεριφορών, η πλειοψηφία απαντά «συµφωνώ απόλυτα/ συµφωνώ». Στην οµάδα των 60 
και άνω, η διαφωνία είναι µεγαλύτερη από τις άλλες(11,33%). χ2= 15.651 df=4 p=0.004. 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ηλικία και στην άποψη ότι η είσοδός 
τους προκάλεσε την εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών.  
 
Πίνακας 144 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 5 3,33% 9 6% 3 2% 
Συµφωνώ 23 15,33% 9 6% 20 13,33%

∆εν έχω γνώµη 11 7,33% 11 7,33% 5 3,33%
∆ιαφωνώ 8 5,33% 12 8% 12 8% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 4 2,67% 7 4,67% 10 6,67%

Ενίσχυση οργανώσεων για 
τους µετανάστες 

Αναπάντητο  0% 1 0,67%  0% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με το ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οργανώσεις για τους µετανάστες, ο µεγαλύτερος 

αριθµός είναι σύµφωνος στην αστική και την αγροτική περιοχή. Στην ηµιαστική περιοχή το 
µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται στη διαφωνία(8%), µε µικρή όµως διαφορά. 
 
Πίνακας 145 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 5 3,33% 2 1,33%  0% 
Συµφωνώ 13 8,67% 8 5,33% 10 6,67%

∆εν έχω γνώµη 12 8% 9 6% 11 7,33%
∆ιαφωνώ 17 11,33% 20 13,33% 23 15,33%

Εµπλουτισµός της 
πολιτιστικής ζωής 

∆ιαφωνώ απόλυτα 4 2,67% 10 6,67% 6 4% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι η παρουσία µεταναστών εµπλουτίζει την πολιτιστική ζωή της χώρας, 

η πλειοψηφία και στις τρεις περιοχές «διαφωνεί».  
 

Πίνακας 146 
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

17 11,33% 10 6,67% 11 7,33%

∆εν έχω γνώµη 19 12,67% 8 5,33% 10 6,67%

Οικονοµική ενίσχυση σε 
συλλόγους- σωµατεία 

µεταναστών 
∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
15 10% 31 20,67% 29 19,33%

Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/ ∆ιαφωνώ

 
Με την άποψη ότι πρέπει να δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους- σωµατεία 

µεταναστών, «διαφωνούν απόλυτα/ διαφωνούν» οι περισσότεροι στην ηµιαστική και αγροτική 
περιοχή. Στην αστική, το µεγαλύτερο ποσοστό «δεν έχει γνώµη»(12,67) και τα άλλα 
µοιράζονται. χ2=13.764 df=4 p=0.008.  Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον 
τόπο κατοικίας και στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους- 
σωµατεία µεταναστών.  
 
Πίνακας 147 

  ΗΛΙΚΙΑ 
  18-30 30-60 60 και άνω 

Συµφωνώ απόλυτα/ 
Συµφωνώ 

15 10% 7 4,67% 16 10,67% 

∆εν έχω γνώµη 17 11,33% 14 9,33% 6 4% 
Να δοθεί οικονοµική 

ενίσχυση σε συλλόγους 
µεταναστών ∆ιαφωνώ απόλυτα/ 

∆ιαφωνώ 
16 10,67% 33 22% 26 17,33% 

Σύνολο  48 32% 54 36% 48 32% 
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ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα/
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη

∆ιαφωνώ απόλυτα/
∆ιαφωνώ

 
Στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους µεταναστών, στην 

οµάδα των ηλικιών από 18- 30 οι περισσότεροι απαντούν «δεν έχω γνώµη»  και τα άλλα 
ποσοστά είναι µοιρασµένα µε µικρές διαφορές. Στις ηλικίες των  30- 60 και 60 και άνω οι 
περισσότεροι απαντούν «διαφωνώ απόλυτα/ διαφωνώ». χ2=14.468 df=4 p=0.006.  Υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ηλικία  και στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί 
οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους- σωµατεία µεταναστών.  
 
Πίνακας 148 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 13 8,67% 15 10% 15 10% 
Συµφωνώ 12 8% 11 7,33% 8 5,33% 

∆εν έχω γνώµη 8 5,33% 9 6% 8 5,33% 
∆ιαφωνώ 12 8% 11 7,33% 15 10% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 6 4% 3 2% 3 2% 

Απαγόρευση εισόδου 

Αναπάντητο  0%  0% 1 0,67% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33% 
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι πρέπει να απαγορευτεί η περαιτέρω είσοδος µεταναστών 

«συµφωνούν απόλυτα» οι περισσότεροι ερωτώµενοι και στις τρεις περιοχές. Μόνο στην 
αγροτική περιοχή, υπάρχει ένα 10% που «διαφωνεί», ποσοστό ίδιο µε αυτό που «συµφωνεί 
απόλυτα». 

 
Πίνακας 149 

  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Αστική Ηµιαστική Αγροτική 

Συµφωνώ απόλυτα 3 2% 6 4% 8 5,33%
Συµφωνώ 5 3,33% 12 8% 16 10,67%

∆εν έχω γνώµη 4 2,67% 2 1,33% 1 0,67%
∆ιαφωνώ 24 16% 17 11,33% 19 12,67%

Πρέπει ν' αµείβονται 
λιγότερο από τους ντόπιους 
και για την ίδια δουλειά 

∆ιαφωνώ απόλυτα 15 10% 12 8% 6 4% 
Σύνολο  51 34% 49 32,67% 50 33,33%
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Αστική Ηµιαστική Αγροτική

ΝΑ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

Συµφωνώ απόλυτα
Συµφωνώ
∆εν έχω γνώµη
∆ιαφωνώ
∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Με την άποψη ότι οι µετανάστες πρέπει να αµείβονται λιγότερο ακόµα και για την ίδια 

δουλειά, ο µεγαλύτερος αριθµός του δείγµατος, «διαφωνεί».  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σκοπός της µελέτης αυτής, είναι η διερεύνηση της στάσης των κατοίκων του νοµού 

Ηρακλείου απέναντι στους µετανάστες. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε αστική, 

ηµιαστική και αγροτική περιοχή, είχε ως στόχο να σκιαγραφήσει τη στάση τους και να 

αναζητήσει πιθανές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας και την ηλικία.  

Το πρώτο µέρος της µελέτης αυτής περιλαµβάνει µια θεωρητική προσέγγιση του 

φαινοµένου της µετανάστευσης και δίνεται έµφαση στην Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής.  Στη 

συνέχεια γίνεται προσπάθεια να ορισθούν και να αναλυθούν οι έννοιες των στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων και στάσεων. Η παρουσίαση των συγκεκριµένων εννοιών κρίνεται 

απαραίτητη προκειµένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η στάση των ηµεδαπών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι έννοιες της ξενοφοβίας, εθνικισµού και ρατσισµού. 

Παρουσιάζονται προηγούµενες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα µε ανάλογα θέµατα. 

Το δεύτερο µέρος, το εµπειρικό, περιλαµβάνει τη µεθοδολογία της έρευνας, την 

περιγραφή του δείγµατος και του οργάνου µέτρησης, καθώς και  τον τρόπο συλλογής των 

ερωτηµατολογίων, τις δυσκολίες που συναντήσαµε και τον τρόπο της στατιστικής ανάλυσής 

τους.  Παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν, σε πίνακες, έτσι που να είναι εµφανή τα 

στοιχεία που επηρεάζουν τη στάση των ερωτώµενων.  

Σε αυτό το µέρος θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήµατα που αναφέρθηκαν στο 

προηγούµενο. Ποιες δηλαδή είναι οι στάσεις των ερωτώµενων και ποια στοιχεία τις 

διαµορφώνουν ή τις επηρεάζουν. 

Από τα ερωτηµατολόγια, που πραγµατοποιήθηκαν και από την ανάλυση αυτών, 

προέκυψαν ορισµένες διαφοροποιήσεις στις στάσεις των γηγενών ανάλογα µε τον τόπο 

κατοικίας. Ο τόπος κατοικίας, όπως φαίνεται, επηρεάζει και οι απαντήσεις διαφοροποιούνται. 

Είναι εµφανής η διαφορά στο βαθµό επίδρασης από παράγοντες για τη διαµόρφωση της 

γνώµης τους. Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται, επίσης, είναι ότι στην αστική περιοχή, οι 

ερωτώµενοι φαίνονται πιο θετικοί απέναντι στους µετανάστες από ότι στις άλλες δύο 

περιοχές. 

Πιο συγκεκριµένα, στην αστική περιοχή οι ερωτώµενοι, δεν έρχονται συχνά σε επαφή 

µαζί τους, στη γειτονιά ή στην εργασία και έχουν γείτονες από περισσότερες χώρες. Είναι 

κάπως πιο θετικοί στην επαφή µαζί τους, σε φιλικές σχέσεις ή γάµο αλλά και στις προτάσεις 

που καλούνται να εκφράσουν την άποψη τους. ∆εν τους θεωρούν απειλή, δεν τους φοβούνται 

ιδιαίτερα και γενικότερα, δεν τους θεωρούν αρνητική επιρροή. 

Στις άλλες δύο περιοχές, ηµιαστική και αγροτική, οι κάτοικοι γνωρίζουν περισσότερο 

τους µετανάστες της περιοχής τους και τους προσλαµβάνουν πιο συχνά για εργασία. Σε 

γενικές γραµµές, θεωρούν καλή τη συνεργασία τους, αλλά εκφράζουν περισσότερο φόβο για 

αυτούς και για τις συνέπειες της παρουσίας τους για τη χώρα. ∆εν τους εµπιστεύονται, τους 

χρησιµοποιούν για το οικονοµικό όφελος που τους αποφέρουν, αλλά η επαφή µαζί τους, δεν 

τους έχει κάνει πιο θετικούς και ανεκτικούς. Στις δύο αυτές περιοχές, αναφέρονται κυρίως σε  
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µετανάστες από Αλβανία, Ρουµανία και Βουλγαρία, εφόσον αυτές οι εθνικότητες υπερτερούν 

αριθµητικά. Στις ερωτήσεις που καλούνται όµως να τοποθετηθούν και για τις υπόλοιπες 

εθνικότητες, είναι εξίσου αρνητικοί. 

Οµοιότητες που διαφαίνονται στις τρεις περιοχές, αφορούν κυρίως τα θέµατα εργασίας. 

Αν και στην αστική περιοχή, λίγα άτοµα έχουν κάποια εργασιακή σχέση µε µετανάστες, οι 

λόγοι για τους οποίους τους προσλαµβάνουν είναι ίδιοι και στις τρεις περιοχές. Οι λόγοι για 

την πρόσληψη τους γενικά από Έλληνες εργοδότες και από τον ίδιο τον ερωτώµενο, 

συµπίπτουν µεταξύ τους και στις τρεις περιοχές. 

Μέσω της έρευνας παρατηρήθηκε ότι τα άτοµα ευκολότερα τοποθετούνται στην 

ουδέτερη θέση και εκφράζουν ουδέτερη γνώµη για τους µετανάστες. Το παραπάνω πιθανόν 

να σχετίζεται µε την επιφυλακτικότητα, που µπορεί να έχουν οι ερωτώµενοι, όταν τους ζητείται 

να τοποθετηθούν άµεσα για ένα θέµα. 

Σηµαντικό στοιχείο, που προέκυψε από την έρευνα, είναι το γεγονός ότι η επαφή 

επηρεάζει τους ερωτώµενους στη διαµόρφωση της γνώµης τους. Η επαφή, που αναπτύσσεται 

µεταξύ των µεταναστών και των ντόπιων, είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. 

Παρατηρήθηκε ότι η επαφή στην γειτονιά και την εργασία επηρεάζει περισσότερο στην 

αγροτική και την ηµιαστική περιοχή. Αντίθετα στην αστική περιοχή εµφανίζεται µεγαλύτερη 

επιρροή των ηλεκτρονικών και έντυπων µέσων ενηµέρωσης. Η διαφοροποίηση, που 

σηµειώνεται, επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαφορετικού τρόπου ζωής. Στην ηµιαστική και 

αγροτική οι άνθρωποι εξακολουθούν να γνωρίζονται µεταξύ τους και δίνουν σηµασία στην 

προσωπική επαφή. Αντίθετα στην αστική περιοχή οι άνθρωποι είναι πιο αποξενωµένοι, 

περιορίζονται κυρίως στην επαφή µε τους οικείους τους και επηρεάζονται για τη διαµόρφωση 

της γνώµης τους από την οικογένεια τους και από εξωτερικούς παράγοντες. Η επαφή στη 

γειτονιά ως παράγοντας διαµόρφωσης της γνώµης σχετίζεται και µε το φύλο. 

Η ύπαρξη κάποιου είδους επαφής στη γειτονιά αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των ερωτώµενων γνωρίζει την οικογενειακή κατάσταση των µεταναστών που 

κατοικούν στη γειτονιά τους. Από τις απαντήσεις τους εµφανίζεται ότι οι µετανάστες που 

κατοικούν στη γειτονιά τους και προέρχονται κυρίως από Αλβανία, Ρουµανία και Βουλγαρία 

ζουν µε την οικογένεια τους. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µεταναστών κατοικεί µε την 

οικογένεια του φαίνεται και στην απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε., σύµφωνα µε την οποία το 56,36% 

κατοικεί µε αυτήν και το 43,63% χωρίς αυτήν. Εποµένως γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα πλέον 

δεν αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό των µεταναστευτικών ρευµάτων, αλλά αποτελεί τον τελικό 

προορισµό των µεταναστών. ∆ιαφαίνεται εδώ και ο σηµαντικός ρόλος των κοινωνικών 

δικτύων που λειτουργούν στις περιοχές. Οι µετανάστες που ήδη βρίσκονται στη χώρα, έχουν 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διευκολύνουν τους νέους να έρθουν από τις ίδιες 

χώρες και να είναι πιο οµαλή η ένταξη τους. Επίσης η συνένωση των οικογενειών πιθανόν να 

οφείλεται στη µακρόχρονη παραµονή των µεταναστών στη χώρα, αλλά και στη δηµιουργία 

ευνοϊκότερων συνθηκών, µέσω της εφαρµογής των τελευταίων νοµοθετικών ρυθµίσεων.  
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Ενώ υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ντόπιων και των µεταναστών, δεν έχουν 

αναπτυχθεί ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ τους, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώµενων δήλωσε, ότι δεν έχει σχέσεις µε µετανάστες, είτε αυτοί κατοικούν στη γειτονιά 

τους, είτε γενικά. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα άτοµα, που απάντησαν, ότι έχουν σχέση µε 

µετανάστες, χαρακτήρισαν τη σχέση αυτή ως απλή γνωριµία. Επιπλέον η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση «αν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν φιλική  

σχέση µε άτοµο άλλης εθνικότητας». Το παραπάνω εκφράζει τη γενικότερα επιφυλακτική 

διάθεση αυτών να έρθουν σε ουσιαστική επαφή µε άτοµα που δεν ανήκουν στην οµάδα τους.  

Η απροθυµία που εκφράζεται από τους ντόπιους για τη δηµιουργία στενών σχέσεων µε 

άτοµα διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας διαφαίνεται και από την αρνητική στάση που 

αναφέρουν για το γάµο µε άτοµο άλλης εθνικότητας. Στην ηµιαστική και την αγροτική 

κυρίαρχη είναι η αρνητική στάση, ενώ στην αστική οι ερωτώµενοι µοιράζονται ανάµεσα στην 

ουδέτερη και αρνητική στάση. Το παραπάνω σχετίζεται πιθανόν µε την επιθυµία των ντόπιων 

να διατηρήσουν ένα κλειστό σύστηµα, το οποίο θα είναι οµοιογενές. Η διαφορετική θρησκεία 

και κουλτούρα είναι ενδεχοµένως ένας από τους λόγους, για τους οποίους θα ήταν αρνητικοί 

στη σύναψη γάµου µε άτοµο άλλης εθνικότητας. 

Οι λόγοι που αποθαρρύνουν  τη δηµιουργία σχέσεων µε µετανάστες, είναι κυρίως η 

διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα, η έλλειψη εµπιστοσύνης, η απουσία ευκαιρίας επαφής 

και το ότι οι µετανάστες αποτελούν κλειστή οµάδα. Η έλλειψη εµπιστοσύνης παρατηρείται και 

στις τρεις περιοχές, ενώ διαφοροποιήσεις εµφανίζονται στους άλλους παράγοντες. Στην 

αστική περιοχή επηρεάζονται περισσότερο από τη διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, στην 

ηµιαστική επηρεάζονται από τη διαφορετική κουλτούρα και από το ότι οι µετανάστες 

αποτελούν κλειστή οµάδα, ενώ στην αγροτική επηρεάζονται από το ότι δε δόθηκε ευκαιρία 

επαφής και το ότι είναι κλειστή οµάδα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, ενώ βασικός παράγοντας για τη 

διαµόρφωση της άποψης των κατοίκων, κυρίως της αγροτικής περιοχής, εµφανίζεται η επαφή 

στη γειτονιά και στην εργασία, στη συνέχεια αναφέρουν ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα 

επαφής, ώστε να δηµιουργήσουν σχέσεις µε µετανάστες. Επιπλέον το γεγονός ότι στην 

ηµιαστική και αγροτική περιοχή χαρακτηρίζουν τους µετανάστες ως κλειστή οµάδα, κάνει 

φανερή την ανάγκη που έχουν να δηµιουργούν µεταξύ τους σχέσεις, όπως και το ότι στις 

µικρές κοινωνίες οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των µεταναστών. 

Πιθανόν όµως είναι και οι ίδιοι οι ντόπιοι να έχουν οδηγήσει στη δηµιουργία κλειστών οµάδων 

των µεταναστών, µέσω της περιθωριοποίησης αυτών.  

Επίσης η διαφορετικότητα και η έλλειψη εµπιστοσύνης είναι πιθανόν να εκφράζει την 

ύπαρξη µίας «κλειστής» ταυτότητας των ντόπιων, η οποία βασίζεται στην «υπεράσπιση» της 

πολιτισµικής ταυτότητας και στην αντίληψη ότι ο πολιτισµός των Ελλήνων αποτελεί 

δηµιούργηµα των ίδιων και ότι δεν προέρχεται από την ανταλλαγή ή τον επηρεασµό άλλων 

πολιτισµών. Με αυτό σχετίζεται και ο µεγάλος αριθµός ατόµων, που διαφωνεί µε την άποψη 

ότι οι µετανάστες µπορούν να συµβάλλουν στον εµπλουτισµό της πολιτιστικής ζωής της 

χώρας. Η διαφωνία είναι µεγάλη και στις τρεις περιοχές, στην ηµιαστική και την αγροτική 
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όµως, παρατηρείται µεγάλη διαφορά, πιθανόν επειδή οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές είναι πιο 

αυστηροί µε τη διαφύλαξη των πολιτιστικών στοιχείων τους. Επιπλέον, µπορεί να θεωρούν ότι 

δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοιο εµπλουτισµό, που µπορεί και να τους ενοχλεί. Αξιοσηµείωτο 

όµως είναι, ότι οι ντόπιοι δεν θεωρούν τους µετανάστες ως απειλή για την εθνική ταυτότητα 

και δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των περιοχών. Στην αστική περιοχή, δεν 

στρέφονται εναντίον των µεταναστών θεωρώντας τους απειλή. Αντίθετα, στην ηµιαστική και 

την αγροτική, είναι πιο αρνητικοί και τους θεωρούν απειλή. Τους θεωρούν απειλή, γιατί 

µεταβάλλουν τη σύνθεση του πληθυσµού και αλλοιώνουν την πολιτιστική ταυτότητα του 

έθνους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διαφορές είναι πολύ µικρές και παρατηρείται διχασµός του 

δείγµατος. Το παραπάνω όµως οδηγεί στην υπόθεση ότι στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή 

είναι πιο έντονη η ανάγκη της συνοχής, για αυτό και υπάρχει αυτό το προβάδισµα. Το 

προβάδισµά όµως είναι µικρό, οπότε µάλλον αρχίζει να χάνεται αυτή η ανάγκη και σε αυτές τις 

περιοχές. Η διαφορετική γλώσσα, ως παράγοντας που αποθαρρύνει τη δηµιουργία σχέσεων, 

σχετίζεται επιπλέον και µε την ηλικία. Τα άτοµα στη µέση ηλικία αποθαρρύνονται περισσότερο 

από τα νεαρότερα και τα ηλικιωµένα άτοµα. 

Σηµαντική είναι και η διαφοροποίηση που προκύπτει στις τρεις περιοχές σχετικά µε την 

αποθάρρυνση στη δηµιουργία σχέσεων εξαιτίας του φόβου. Τα άτοµα, που κατοικούν στην 

ηµιαστική και την αγροτική περιοχή, αισθάνονται περισσότερο φόβο από τα άτοµα που 

κατοικούν στην αστική περιοχή. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός, ότι η ηµιαστική και η 

αγροτική περιοχή αποτελούν µικρές κοινωνίες, που είχαν συνηθίσει την «οµοιοµορφία» της 

µικρής οµάδας. Συνάφεια εµφανίζεται όµως και  µε το φύλο, καθώς η έρευνα έδειξε ότι 

περισσότερο οι γυναίκες εκφράζουν φόβο. Την σηµαντική επίδραση του φόβου ως παράγοντα 

για την µη δηµιουργία σχέσεων µε µετανάστες επιβεβαιώνει και η ύπαρξη µεγάλου ποσοστού 

συµφωνίας µε  τις απόψεις, ότι η παρουσία τους αυξάνει την εγκληµατικότητα και αποτελεί 

αιτία ανασφάλειας. Φανερώνουν όµως οι προτάσεις αυτές και την µεγάλη επίδραση των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που επί χρόνια καλλιεργούν την ξενοφοβία, καθώς προβάλουν 

τους µετανάστες ως απειλή, µε αποτέλεσµα να ενισχύουν την ανασφάλεια των ντόπιων.  

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα αποτελούν άλλον έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες, που αναφέρουν οι ερωτώµενοι ότι επηρέασε στην διαµόρφωση της γνώµης τους. 

Το παραπάνω όµως δεν τους εµπόδισε στο να χαρακτηρίσουν ως µη αντικειµενικό το 

κυριότερο µέσο επιρροής τους. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος και στις τρεις 

περιοχές συµφωνεί µε την άποψη ότι πρέπει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να προβάλουν την 

εικόνα των µεταναστών µε περισσότερο αντικειµενικό τρόπο. Συσχετισµός όµως παρατηρείται 

µεταξύ της άποψης αυτής και του φύλου, αλλά και της ηλικίας. Σε σχέση µε την ηλικία, αυτό 

που µπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι από αυτούς που διαφωνούν µε την πρόταση, οι 

περισσότεροι ανήκουν στην ηλικία των 60 ετών και άνω. Ίσως οι νεότεροι είναι πιο 

επιφυλακτικοί και κριτικοί στα µηνύµατα που δέχονται. Υπάρχει συνάφεια µεταξύ της ηλικίας 

και του επηρεασµού από τα Μ.Μ.Ε, η µικρότερη και η µεγαλύτερη ηλικία εµφανίζονται να 

επηρεάζονται περισσότερο. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται µε το ότι τα Μ.Μ.Ε έχουν µεγαλύτερη 
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επίδραση, όταν δεν υπάρχει διαµορφωµένη στάση για ένα θέµα. Αντιθέτως όταν τα άτοµα 

έχουν ήδη διαµορφώσει µια στάση, τα ερεθίσµατα που δέχονται από τα Μ.Μ.Ε, 

χρησιµοποιούνται κατά τρόπο που επιβεβαιώνει και ενισχύει την υπάρχουσα στάση.  

Η νεανική ηλικία επιπλέον παρουσιάζει µεγαλύτερο βαθµό επιρροής από τους φίλους σε 

σχέση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες. Η ηλικία τέλος συσχετίζεται µε την επιρροή, που ασκείται 

από το σχολείο και την εκκλησία. Οι παράγοντες αυτοί εµφανίζεται ότι δεν επηρεάζουν σε 

σηµαντικό βαθµό, αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδικασία διαµόρφωσης της 

γνώµης είναι ασυνείδητη, όσο και στο ότι είναι  έµµεση η επιρροή αυτών των παραγόντων. 

Όσον αφορά όµως την επιρροή από το σχολείο, δε φαίνεται να επηρέασε τους µεγαλύτερους 

σε ηλικία. Αυτό πιθανόν να εξηγείται από το ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν 

επιδράσει και άλλοι παράγοντες στη διαµόρφωση της γνώµης τους, σε συνδυασµό µε το ότι 

τα χρόνια που φοιτούσαν δεν γινόταν καµία αναφορά στο θέµα της µετανάστευσης.  

Η επίδραση της επαφής στην εργασία αναφέρεται ως σηµαντικός λόγος, που επηρεάζει 

τη διαµόρφωση της γνώµης. Στην αγροτική περιοχή σηµειώνεται µεγαλύτερη επίδραση της 

επαφής στην εργασία. Αυτό σχετίζεται µε τους τοµείς απασχόλησης των ντόπιων, αλλά και 

των µεταναστών. Οι µετανάστες, όπως φαίνεται και από την απογραφή του 2001, 

απασχολούνται κυρίως σε χειρονακτικές εργασίες, στις οποίες απασχολείται και η πλειονότητα 

των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα απασχόληση. 

Στις εργασίες αυτές όµως εργάζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό άντρες, για αυτό παρατηρείται 

συσχέτιση µεταξύ του φύλου και της ύπαρξης επαγγελµατικής σχέσης. Το είδος της εργασίας 

όµως ενισχύει την απασχόληση µεταναστών στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, όπου 

φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες επαγγελµατικές σχέσεις µε µετανάστες από ότι στην 

αστική περιοχή. Οι αγροτικές περιοχές επιπλέον έχουν κενές θέσεις εργασίας, καθώς ο 

ντόπιος πληθυσµός επιλέγει να εργάζεται σε άλλες περιοχές και σε εργασίες που προσδίδουν 

κάποιο κύρος. Τα κενά που δηµιουργούνται φαίνεται ότι καλύπτουν οι µετανάστες.  

Στη συµπληρωµατικότητα της εργασίας συµφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγµατος. Από τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να έρχονται µετανάστες στη χώρα, ήταν 

κυρίαρχη η άποψη ότι «θα πάρουν τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων». Την άποψη αυτή 

υποστήριζαν όσοι ήθελαν να κινδυνολογούν και ήταν ευρέως διαδεδοµένη. Τώρα πια όπως 

έχει διαµορφωθεί η κατάσταση, οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν δει ότι οι µετανάστες δεν τους 

«απειλούν» και ενώ το αναγνωρίζουν παραµένει ακόµα ισχυρή η άποψη ότι αυξάνουν την 

ανεργία. Η αντιφατικότητα αυτή παρουσιάζεται και στην έρευνα, καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία «συµφωνεί απόλυτα» ή «συµφωνεί» µε την άποψη ότι αυξάνουν την ανεργία. Το 

παραπάνω δείχνει ότι θεωρούν υπεύθυνους τους µετανάστες για τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η χώρα, ενδεχοµένως και οι ίδιοι οι ερωτώµενοι. ∆ηµιουργείται ο φόβος ότι αν 

αυξηθεί ο αριθµός τους, θα αυξηθεί η ανεργία και τα άλλα προβλήµατα, εποµένως θα 

πληγούν τα συµφέροντα της οικείας οµάδας. Εµφανές είναι ότι έχουν βρει τον 

«αποδιοποµπαίο τράγο» στον οποίο οφείλονται όλα τα προβλήµατα, οι µετανάστες είναι για 

τους ερωτώµενους αυτοί που ευθύνονται για την ανεργία, αλλά και την εγκληµατικότητα. 
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Σηµαντικό είναι επίσης ότι η πλειονότητα των ερωτώµενων χαρακτηρίζει τη συνεργασία 

µε τους µετανάστες στον εργασιακό χώρο ως καλή. Το παραπάνω σχετίζεται µε την 

καθηµερινή επαφή που αναπτύσσουν οι ντόπιοι µε συγκεκριµένα άτοµα, που πιθανόν να 

οδηγεί στην αποδοχή των διαφορετικών γνωρισµάτων των µεταναστών. Επαγγελµατικές 

σχέσεις παρατηρείται ότι έχουν οι ντόπιοι µε άτοµα κυρίως από Αλβανία, Βουλγαρία και 

Ρουµανία. Αυτό σχετίζεται και µε το γεγονός ότι από Αλβανία προέρχεται ο µεγαλύτερος 

αριθµός των µεταναστών, που ζουν και εργάζονται στη χώρα. Επιπλέον τα γειτονικά σύνορα 

διευκολύνουν την είσοδο µεταναστών από αυτές τις χώρες. Αξιοσηµείωτο είναι όµως ότι στην 

αστική περιοχή παρατηρούνται περισσότερες συναδελφικές σχέσεις µε µετανάστες, ενώ στην 

ηµιαστική και την αγροτική εµφανίζεται µεγαλύτερος αριθµός εργοδοτών.  

Όσον αφορά την ανάθεση εργασίας σε µετανάστη, η πλειονότητα του δείγµατος ήταν 

θετική και θα προσλάµβαναν µετανάστη, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. Επιπλέον, 

φαίνεται να τους θεωρούν ικανούς για την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας και να µην 

συσχετίζεται η εθνικότητα µε συγκεκριµένο είδος εργασίας. Το µόνο σηµαντικό που πρέπει να 

αναφερθεί είναι ότι κάποιες εργασίες δεν θα τις ανέθεταν γενικά σε µετανάστη. Έτσι, την 

ανάθεση της φροντίδας παιδιών δεν την απάντησε µεγάλος αριθµός από τους ερωτώµενους. 

Η άρνηση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο ότι δεν εµπιστεύονται γενικά την φροντίδα των 

παιδιών εύκολα. Πιθανόν όµως είναι, οι ερωτώµενοι να επηρεάζονται από την διαφορετική 

γλώσσα, κουλτούρα των µεταναστών  και να θεωρούν ότι θα επηρέαζε αρνητικά το παιδί µια 

τέτοια καθηµερινή συναναστροφή. Σχετικά µε την ανάθεση εργασίας σε υπάλληλο 

καταστήµατος ή υπάλληλο σε κέντρο διασκέδασης, παρατηρείται µεγάλος αριθµός 

αναπάντητων στην αγροτική περιοχή, πιθανόν γιατί δεν αφορούν τους ερωτώµενους τέτοιες 

εργασίες. Ακόµα µπορεί να σχετίζεται µε το ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στους µετανάστες, 

καθώς τους προσλαµβάνουν κυρίως λόγω χαµηλής αµοιβής ή επειδή δεν υπάρχουν ντόπιοι.  

Τα προσωπικά κριτήρια και τα κριτήρια που οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι επηρεάζουν 

τους Έλληνες εργοδότες, είναι περίπου κοινά και στις τρεις περιοχές. Επίσης, συνάφεια 

παρατηρείται και µεταξύ των ατοµικών κριτηρίων και των κριτηρίων που επηρεάζουν τους 

εργοδότες γενικά. Τα σηµαντικότερα κριτήρια είναι το χαµηλό ηµεροµίσθιο, το ότι δεν 

υπάρχουν ντόπιοι για την ίδια δουλειά, η αποδοτικότητα τους και η ευελιξία. Η ευελιξία των 

µεταναστών παρατηρείται µόνο στην αγροτική περιοχή, ως πιο σηµαντικός παράγοντας. Αυτό 

πιθανόν οφείλεται στο γεγονός, ότι στις περιοχές αυτές, το είδος της εργασίας και η 

εποχικότητα αυτής, απαιτούν ευελιξία από τους εργαζόµενους. Συνάφεια όµως παρατηρείται 

µεταξύ της αποδοτικότητας των µεταναστών, ως κριτήριο για την πρόσληψη τους από τους 

Έλληνες εργοδότες και του τόπου κατοικίας, καθώς άτοµα από την αστική περιοχή, την 

θεωρούν ως πολύ σηµαντικό παράγοντα. Η ειδίκευση επίσης εµφανίζει συσχέτιση µε τον τόπο 

κατοικίας. Ενώ, στατιστικά σηµαντική προκύπτει η σχέση µεταξύ ηλικίας και ευελιξίας των 

µεταναστών ως κριτήριο για την πρόσληψή τους από Έλληνες εργοδότες. Οι νεότεροι σε 

ηλικία ερωτώµενοι θεωρούν ότι η ευελιξία επηρεάζει πάρα πολύ/ πολύ την πρόσληψη 

µεταναστών από τους Έλληνες εργοδότες.  
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Βασικός όµως παράγοντας για την πρόσληψη µεταναστών είναι η χαµηλή αµοιβή, 

καθώς εξυπηρετεί τους ντόπιους, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη. Ίσως η 

εξοικονόµηση χρηµάτων να είναι και ένας από τους λόγους που ένα µεγάλο ποσοστό των 

ερωτώµενων ήταν θετικό στην ανάθεση εργασίας σε µετανάστη. Ενώ όµως εµφανίζεται να 

είναι το χαµηλό ηµεροµίσθιο, ο κύριος λόγος που θα προσλάµβαναν µετανάστη, είτε οι ίδιοι 

είτε γενικά οι εργοδότες, οι περισσότεροι διαφώνησαν µε την άποψη ότι οι µετανάστες πρέπει 

να αµείβονται λιγότερο από τους ντόπιους. Μόνο στην αγροτική περιοχή το δείγµα χωρίζεται 

σχεδόν ισάριθµα µεταξύ συµφωνίας/ διαφωνίας. Στην άποψη αυτή, οι περισσότεροι απαντούν 

σύµφωνα µε το δίκαιο, ότι εφόσον προσφέρουν την ίδια δουλειά, πρέπει να πληρώνονται το 

ίδιο. Φαίνεται όµως να θεωρούν δεδοµένο ότι δεν συµβαίνει αυτό, γεγονός που οδηγεί ίσως 

στο συµπέρασµα ότι οι µετανάστες υφίστανται, κυρίως στην εργασία, κάποιες διακρίσεις και 

εκµετάλλευση.  

Το οικονοµικό όφελος όµως είναι πιθανόν να επηρεάζει και στην ενοικίαση σπιτιού σε 

µετανάστη, καθώς αρκετοί απάντησαν θετικά/ δεν ξέρω. Τα κριτήρια επίσης που παίζουν 

σηµαντικό ρόλο είναι κυρίως η συστηµατική εργασία, η σύσταση από γνωστό, η προσωπική 

γνωριµία και η προσωπικότητα. Η συστηµατική εργασία πιθανόν να θεωρείται από τους 

ερωτώµενους ως εγγύηση. Ακόµα, το κριτήριο αυτό εκφράζει σε µεγάλο βαθµό την 

επιφυλακτικότητα των ντόπιων και ότι δεν θεωρούν τους µετανάστες έµπιστους.  

Σε µερικές απόψεις για την µετανάστευση, που τοποθετήθηκαν οι ερωτώµενοι, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας. Έτσι η συντριπτική 

πλειοψηφία ανέφερε ότι πρέπει να γίνεται χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους µετανάστες. 

Αυτό οφείλεται στο ότι η υγεία είναι σηµαντική για όλους και θεωρείται ότι όλοι έχουν δικαίωµα 

πρόσβασης σε υπηρεσίες. Επίσης, θετική θεωρείται από τους ερωτώµενους η επιρροή της 

µετανάστευσης για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. Αν και η συµφωνία 

µειώνεται από την αστική στην αγροτική, σηµασία έχει ότι αναγνωρίζουν τη θετική συµβολή 

τους και τούς βλέπουν ως λύση για την υπογεννητικότητα. Παράλληλα όµως, εµφανίζεται 

συσχετισµός αυτής της άποψης µε την ηλικία των ερωτώµενων. Άτοµα των ηλικιών 30 έως 60 

είναι εκείνα που απαντούν θετικά. Στην ηλικία αυτή, συνήθως δηµιουργείται η οικογένεια και 

µετά την ηλικία αυτή αρχίζουν να κάνουν παιδιά, στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί η συµφωνία 

των ατόµων να αποτελεί απόδειξη της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και κατά συνέπεια να 

εκφράζει το µέγεθος του προβλήµατος.  

Επιπλέον η πλειονότητα του δείγµατος συµφωνεί µε την άποψη, ότι η παρουσία 

παιδιών µεταναστών στα σχολεία µπορεί να εµπλουτίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους, σε 

συνδυασµό µε κατάλληλες προϋποθέσεις. Η άποψη αυτή σχετίζεται όµως µε την ηλικία του 

ερωτώµενου και το φύλο. Παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετοί άντρες που διαφωνούν η δεν 

έχουν γνώµη, ίσως επειδή δεν ασχολούνται µε το θέµα οι ίδιοι. Επίσης, σε σχέση µε την 

ηλικία, οι περισσότεροι που διαφωνούν ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 60 και άνω, 

πιθανόν επειδή δεν θεωρούν ότι άτοµα- φορείς άλλων πολιτισµικών στοιχείων µπορούν να 

προσφέρουν κάτι στην ελληνική παιδεία.  
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Ο µεγαλύτερος αριθµός του δείγµατος και στις τρεις περιοχές συµφωνεί µε την άποψη 

ότι µε την είσοδο των µεταναστών εκδηλώθηκαν ρατσιστικές συµπεριφορές. Υπάρχει 

στατιστική σχέση µεταξύ της άποψης αυτής και του φύλου. Περισσότερο οι γυναίκες 

συµφωνούν µε την άποψη, ενώ παρατηρείται ότι είναι αρκετοί οι άντρες που διαφωνούν ή δεν 

έχουν γνώµη. Επιπλέον όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία των ερωτώµενων, τόσο περισσότεροι 

διαφωνούν. Σε γενικές γραµµές όµως η συµφωνία του δείγµατος αποδεικνύει ότι και στην 

ελληνική κοινωνία εµφανίζονται διακρίσεις και ρατσισµός, φαινόµενα που αναγνωρίζονται. 

Συνέπεια µεταξύ των απόψεων, για ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων που βοηθούν 

τους µετανάστες και της απαγόρευσης της περαιτέρω εισόδου µεταναστών παρατηρείται και 

στις τρεις περιοχές. Για την πρώτη άποψη εµφανίζεται ένας αριθµός ατόµων, οι οποίοι 

διαφωνούν µε µεγαλύτερη διαφορά στην ηµιαστική, όµως οι ελάχιστες διαφορές αποδεικνύουν 

το διχασµό του δείγµατος. Ενώ, µε τη δεύτερη άποψη συµφωνεί ένας µεγάλος αριθµός, 

γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ήδη βρίσκεται µεγάλος 

αριθµός µεταναστών στη χώρα, οπότε δεν πρέπει να έρθουν άλλοι.  

Αρκετές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται µε τις απόψεις, σχετικά µε το αν ζηµιώνουν τα 

ασφαλιστικά ταµεία και το αν πρέπει να έχουν το δικαίωµα ψήφου και εκλογής. Στην αστική, οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι οι µετανάστες δεν ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία, στην 

ηµιαστική η διαφορά είναι µεγάλη, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ζηµιώνουν και στην αγροτική οι 

απόψεις µοιράζονται σχεδόν ισάριθµα. Όσοι απαντούν ότι τα ταµεία ζηµιώνονται, είναι 

πιθανόν να µη γνωρίζουν ή να µη συνειδητοποιούν το µέγεθος, το ότι δηλαδή οι µετανάστες 

κάλυψαν αρκετά κενά των ταµείων. Η συµβολή τους άλλωστε είναι δύσκολο να υπολογιστεί, 

καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από έρευνες. Ταυτόχρονα επειδή, όταν ξεκίνησε η 

είσοδος µεταναστών στη χώρα, οι περισσότεροι ήταν παράνοµοι (εποµένως µη 

φορολογούµενοι), έχει µείνει κυρίαρχη άποψη ότι εξακολουθούν να αυξάνουν την 

παραοικονοµία. Μπορεί όµως να απαντούν λαµβάνοντας υπόψη τη δική τους εµπειρία, 

προσωπική ή κατοίκων της περιοχής τους. Πιθανόν είναι να προσλαµβάνουν οι ίδιοι ή οι 

γνωστοί τους µετανάστες και να µην τους ασφαλίζουν. Υπάρχει συσχέτιση της άποψης αυτής 

και µε την ηλικία. Ως προς την ηλικία, φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι, τόσο πιο πολλοί 

συµφωνούν µε την άποψη. Αντίθετα οι νέοι εµφανίζεται να δηλώνουν περισσότερο άγνοια για 

το θέµα.  

Ως προς το αν οι µετανάστες πρέπει να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,  

ο µεγαλύτερος αριθµός των ατόµων διαφωνεί µε την άποψη αυτή. Στην αστική περιοχή είναι 

πιο θετικοί σε σχέση µε τις άλλες δύο περιοχές και κυρίως την αγροτική.  Εκτός του τόπου 

κατοικίας, συσχετισµός υπάρχει και µε την ηλικία. Σε σχέση µε την ηλικία παρατηρείται ότι όσο 

πιο µεγάλη είναι τόσο πιο αρνητικοί γίνονται στην άποψη αυτή. 

Μεγάλος αριθµός ατόµων διαφωνεί µε την άποψη, να δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε 

συλλόγους – σωµατεία µεταναστών. Η διαφωνία αυτή εµφανίζεται κυρίως στην ηµιαστική και 

έπειτα στην αγροτική περιοχή. Ενώ συσχετίζεται και µε την ηλικία, όπου µεγαλύτερος βαθµός 

διαφωνίας εκφράζεται από τη µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα. Η ύπαρξη διαφωνίας ίσως 



 149
οφείλεται στο γεγονός ότι το κράτος θα δώσει χρήµατα σε «ξένους» και όχι στους πολίτες 

τους. Οι αντιδράσεις άλλωστε είναι µεγαλύτερες και γίνονται πιο αυστηροί όταν τίθεται 

οικονοµικό θέµα. Αντίθετα η πλειοψηφία του δείγµατος συµφωνεί µε την άποψη ότι θα πρέπει 

να απλουστευθεί η διαδικασία της νοµιµοποίησης. Τα µεγαλύτερα νούµερα διαφωνίας σχετικά 

µε την άποψη αυτή, σηµειώνονται πάλι στην ηµιαστική και την αγροτική περιοχή. Η διαφωνία 

αυτή ίσως οφείλεται στο ότι στις περιοχές αυτές, τα άτοµα είναι πιο επιφυλακτικά µε τους 

«άλλους», οπότε και θεωρούν ότι µε την απλούστευση της διαδικασίας, η κατάσταση θα είναι 

ανεξέλεγκτη. Η πλειοψηφία όµως του δείγµατος δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι πιο 

θετικό να βρίσκονται νόµιµα όσο το δυνατόν περισσότεροι µετανάστες στη χώρα.  

∆ιαφοροποίηση των δύο περιοχών, ηµιαστική και αγροτική, µε την αστική παρατηρείται 

και σε σχέση µε την άποψη ότι η παρουσία παιδιών µεταναστών σε σχολεία επηρεάζει 

αρνητικά την ποιότητα της παιδείας. Είναι σηµαντικός ο αριθµός των ατόµων στην ηµιαστική 

και την αγροτική, που θεωρεί την επιρροή αρνητική. Είναι πιθανόν αυτό να εξηγείται από το 

ότι σε αυτού του τύπου τις περιοχές, είναι πιο εύκολο να βλέπουν τους «άλλους» ως απειλή, 

παρά σε µία αστική. Επιπλέον οι απαντήσεις αυτές συνδέονται µε εκείνες που έδωσαν ως 

προς την απειλή της εθνικής ταυτότητας, που ήταν ανάλογες. Η παιδεία είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία που διασφαλίζει την ταυτότητα του έθνους, τη διαµορφώνει και 

συµβάλλει µε την υπάρχουσα µορφή και δοµή της, σηµαντικά, στην ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης.  

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ κυριαρχεί η ουδετερότητα ως προς τους 

µετανάστες, προέκυψε ότι οι ντόπιοι δεν δηµιουργούν εύκολα σχέσεις µε µετανάστες και 

κυρίως οι σχέσεις που δηµιουργούν δεν είναι ουσιαστικές. Επιπλέον παρατηρείται ότι απόψεις 

όπως το ότι αυξάνουν την ανεργία, την εγκληµατικότητα και την ανασφάλεια είναι ακόµα 

ισχυρές και συνδέονται µε το ότι δεν τους έχουν εµπιστοσύνη και σε µεγάλο βαθµό τους 

φοβούνται. Οι διακρίσεις που υφίστανται είναι περισσότερο εµφανείς ως προς την εργασία και 

τις συνθήκες απασχόλησης, καθώς οι ντόπιοι τους προσλαµβάνουν λόγω του οικονοµικού 

οφέλους. Επιφυλακτικότητα εµφανίζεται περισσότερο στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή, 

ίσως λόγω του κλειστού συστήµατος των σχέσεων που κυριαρχεί στις µικρές κοινωνίες. Στις 

δύο αυτές περιοχές εµφανίζεται και µεγαλύτερη επαφή µεταξύ των κατοίκων και των 

µεταναστών. Όταν όµως η επαφή αυτή δε γίνεται υπό ορισµένες συνθήκες π.χ. συνεργασίας, 

τα στερεότυπα που ίσως υπάρχουν, ενισχύονται και η εικόνα διαστρεβλώνεται περισσότερο. 

Ως ένα βαθµό διαπιστώνεται, λίγο έµµεσα, ότι στην κοινωνία του νοµού Ηρακλείου 

εµφανίζονται προδιαθέσεις που µπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση ρατσιστικών και 

ξενοφοβικών συµπεριφορών.   
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΦΥΛΟ :    Άνδρας □      Γυναίκα □ 

2. ΗΛΙΚΙΑ :  18-30 □   31-40 □  41-50 □  51-60□   60 και άνω □ 
 
3.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Άγαµος/ η □ Έγγαµος/ η □ Σε διάσταση □   ∆ιαζευγµένος/ η □ Χήρος/ α □    

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :  Αστική □    Ηµιαστική □    Αγροτική □ 
 
5.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο :  

Αναλφάβητος/ Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού □  ∆ηµοτικό □  Γυµνάσιο □  Λύκειο □  Ανώτερη/ 

Ανώτατη Εκπαίδευση □    Μεταπτυχιακός Τίτλος □ 
 
6. Ποιο είναι το επάγγελµά σας;………………………………………………………….. 
 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
1. Τι γνώµη έχετε για την παρουσία των µεταναστών στην Ελλάδα;( µία απάντηση)  

Πολύ θετική      □         Θετική     □    Ουδέτερη     □ 

Αρνητική          □    Πολύ αρνητική     □ 
 
2. Πόσο επηρέασαν τα παρακάτω στοιχεία τη διαµόρφωση της γνώµης σας; 

 Πάρα 
Πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Επαφή στο χώρο εργασίας      
Επαφή στη γειτονιά      
Ηλεκτρονικά µέσα (ραδιόφωνο, τηλεόραση)      
Έντυπα µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά, 
σχετικά βιβλία)      

Οικογένεια      
Φίλοι      
Γείτονες      
Σχολείο      
Εκκλησία      
Πολιτικά κόµµατα      
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
1. Στη γειτονιά σας κατοικούν µετανάστες από: 

 Κανένας Ελάχιστοι Λίγοι Πολλοί Πάρα 
πολλοί 

Αλβανία      
Ρουµανία      
Βουλγαρία      
Πρώην Γιουγκοσλαβία      
Τσεχία/ Σλοβακία      
Πολωνία      
Πρώην Σοβιετική Ένωση      
Ουγγαρία      
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2. Οι µετανάστες που κατοικούν στην γειτονιά σας από : 
 Ζουν µε  

οικογένεια Ζουν  µόνοι 

Αλβανία   
Ρουµανία   
Βουλγαρία   
Πρώην Γιουγκοσλαβία   
Τσεχία/ Σλοβακία   
Πολωνία   
Πρώην Σοβιετική Ένωση   
Ουγγαρία   
 
3. Έχετε σχέσεις µε τους µετανάστες που κατοικούν στην γειτονιά σας; 
 Ναι Όχι  
Αλβανία   
Ρουµανία   
Βουλγαρία   
Πρώην Γιουγκοσλαβία   
Τσεχία/ Σλοβακία   
Πολωνία   
Πρώην Σοβιετική Ένωση   
Ουγγαρία   
 
3 α. Πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας µαζί τους; 
 Φιλική 

σχέση 
Απλή 

γνωριµία Αρνητική Πολύ 
αρνητική 

Αλβανία     
Ρουµανία     
Βουλγαρία     
Πρώην Γιουγκοσλαβία     
Τσεχία/ Σλοβακία     
Πολωνία     
Πρώην Σοβιετική Ένωση     
Ουγγαρία     
Άλλο, αναφέρετε τι  
 

    

 
4. Σε ποιο βαθµό τα παρακάτω κριτήρια σας αποθαρρύνουν στη δηµιουργία σχέσεων µε τους 
µετανάστες;  
 Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
∆ιαφορετική γλώσσα      

∆ιαφορετική κουλτούρα 
 

     

∆ιαφορετική θρησκεία 
 

     

Τους θεωρώ εγκληµατίες 
 

     

Τους θεωρώ ανήθικους 
 

     

Τους φοβάµαι 
 

     

Τους θεωρώ κατώτερους 
 

     

∆εν τους έχω 
εµπιστοσύνη 

     

Είναι κλειστή οµάδα 
 

     

∆εν δόθηκε ευκαιρία 
επαφής 

     

Άλλο, αναφέρετε τι 
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5. Εάν είχατε ή έχετε ένα διαµέρισµα, θα το νοικιάζατε σε µετανάστη; 

Ναι  □      Όχι □      ∆εν ξέρω □  
 
6. Εάν ναι, σε ποιο βαθµό θα σας επηρέαζε κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια για να το 
νοικιάσετε; 
 Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
Καταγωγή του      
Προσωπικότητα του      
Προσωπική γνωριµία      
Σύσταση από γνωστό      
Εξωτερική εµφάνιση      
Να είναι οικογένεια      
Φύλο       
Να έχει συστηµατική εργασία      
Άλλο, αναφέρετε τι 
  

     

 
7. Έχετε φιλική σχέση µε άτοµο άλλης εθνικότητας; 

Ναι  □             Όχι  □ 
 
7 α. Εάν ναι, µε άτοµο ποιας εθνικότητας και φύλου; 
 Άνδρας Γυναίκα 
Αλβανία   
Ρουµανία   
Βουλγαρία   
Πρώην Γιουγκοσλαβία   
Τσεχία/ Σλοβακία   
Πολωνία   
Πρώην Σοβιετική Ένωση   
Ουγγαρία   
Κανένα   
Άλλο, αναφέρετε τι  
 

  

 
7 β. Εάν όχι, θα θέλατε να συνάψετε φιλική σχέση µε άτοµο από: 
 Ναι Όχι ∆εν 

ξέρω 
Αλβανία    
Ρουµανία    
Βουλγαρία    
Πρώην Γιουγκοσλαβία    
Τσεχία/ Σλοβακία    
Πολωνία    
Πρώην Σοβιετική Ένωση    
Ουγγαρία    
 
8. Ποια θα ήταν η στάση σας σε έναν ενδεχόµενο γάµο δικό σας ή ατόµου της οικογένειας σας (π.χ 
παιδί) µε άτοµο από; 
 Θετική Ουδέτερη Αρνητική 
Αλβανία    
Ρουµανία    
Βουλγαρία    
Πρώην Γιουγκοσλαβία    
Τσεχία/ Σλοβακία    
Πολωνία    
Πρώην Σοβιετική Ένωση    
Ουγγαρία    
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
1. Στο χώρο εργασίας σας, εργάζονται µετανάστες; 

Ναι □         Όχι □ 
 
2. Εάν ναι, σηµειώστε την χώρα καταγωγής τους και το είδος της επαγγελµατικής σχέσης σας µαζί τους 

 Συνάδελφος Συνέταιρος/ 
Συνεργάτης 

Είµαι 
εργοδότης 
του 

Είναι 
εργοδότης 

µου 
Αλβανία    
Ρουµανία     
Βουλγαρία     
Πρώην Γιουγκοσλαβία     
Τσεχία/ Σλοβακία     
Πολωνία     
Πρώην Σοβιετική Ένωση     
Ουγγαρία     
 
3. Πως θα χαρακτηρίζατε την συνεργασία σας µαζί τους ; 

 Πολύ 
καλή Καλή Ουδέτερη Κακή Πολύ 

κακή 
Αλβανία      
Ρουµανία      
Βουλγαρία      
Πρώην Γιουγκοσλαβία      
Τσεχία/ Σλοβακία      
Πολωνία      
Πρώην Σοβιετική Ένωση      
Ουγγαρία      
 
4. Πόσο θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα παρακάτω κριτήρια, τους Έλληνες εργοδότες ώστε να  
προσλάβουν µετανάστες;  
 Πάρα 

πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο  Καθόλου 

Παίρνουν χαµηλό 
ηµεροµίσθιο 

     

Είναι αποδοτικοί 
 

     

Είναι ευέλικτοι 
 

     

Είναι ειδικευµένοι 
 

     

Είναι άτοµα 
εµπιστοσύνης 

     

∆εν υπάρχουν ντόπιοι 
για την ίδια δουλειά 

     

Άλλο, αναφέρετε τι… 
 

     

 
5. Θα αναθέτατε εργασία σε µετανάστη από; 
 Ναι Όχι 
Αλβανία   
Ρουµανία   
Βουλγαρία   
Πρώην Γιουγκοσλαβία   
Τσεχία/ Σλοβακία   
Πολωνία   
Πρώην Σοβιετική Ένωση   
Ουγγαρία   
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5 α. Εάν ναι, τι εργασία θα ήταν αυτή, ανάλογα µε την καταγωγή ; 

 

Τσ
εχ
ία

/ 
Σλ
οβ

ακ
ία

 

Ο
υγ
γα

ρί
α 

Α
λβ
αν

ία
 

Ρο
υµ

αν
ία

 

Β
ου

λγ
αρ

ία
 

 
Π
ρώ

ην
 

Γι
ου

γκ
οσ

λα
βί
α 

Π
ολ
ω
νί
α 

Π
ρώ

ην
 

Σο
βι
ετ
ικ
ή 

Έ
νω

ση
 

Ο
π
οι
αδ

ήπ
οτ
ε 

χώ
ρα

 

Φροντίδα παιδιών 
 

         

Φροντίδα ηλικιωµένων 
 

         

Φροντίδα σπιτιού 
 

         

Υπάλληλος καταστήµατος 
 

         

Υπάλληλος σε κέντρα διασκέδασης 
 

         

Αγροτική 
 

         

Κτηνοτροφική 
 

         

Τεχνίτης οικοδοµών 
 

         

Εργάτης οικοδοµών 
 

         

Άλλη, αναφέρετε τι… 
 

         

 
5β. Σε ποιο βαθµό θα σας επηρέαζαν τα παρακάτω κριτήρια για να προσλάβετε µετανάστες;  
 
 Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο  Καθόλου 

Παίρνουν χαµηλό 
ηµεροµίσθιο 
 

     

Είναι αποδοτικοί 
 
 

     

Είναι ευέλικτοι 
 
 

     

Είναι ειδικευµένοι 
 
 

     

Είναι άτοµα 
εµπιστοσύνης 
 

     

∆εν υπάρχουν 
ντόπιοι για την ίδια 
δουλειά 

     

Άλλο, αναφέρετε τι… 
 
 

     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 161
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 
1. Στις προτάσεις που ακολουθούν σηµειώστε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας. 
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Οι µετανάστες συµβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας των ντόπιων. 
      

Οι µετανάστες καλύπτουν θέσεις εργασίας που δεν δέχονται οι ντόπιοι. 
      

Η παρουσία µεταναστών αποτελεί αιτία ανασφάλειας.  
      

Η παρουσία µεταναστών αυξάνει την εγκληµατικότητα. 
      

Η µετανάστευση συµβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των λαών. 
      

Οι µετανάστες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». 
      

Οι µετανάστες ζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία. 
      

Οι µετανάστες δεν πρέπει να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες υγείας. 
      

Οι µετανάστες απειλούν την εθνική ταυτότητα.      
Η µετανάστευση συµβάλλει στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. 
      

Η παρουσία παιδιών µεταναστών στα σχολεία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα 
της παιδείας.      

Πρέπει να προωθηθεί το αντικειµενικό ρεπορτάζ στα Μ.Μ.Ε, όσον αφορά την 
προβολή της εικόνας των µεταναστών.      

Η διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών πρέπει να είναι πιο απλή και 
λιγότερο δαπανηρή.      

Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στα σχολεία, η παρουσία παιδιών 
µεταναστών µπορεί να εµπλουτίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους.      

Η είσοδος των µεταναστών προκάλεσε την εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών. 
      

Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων που υποστηρίζουν τους 
µετανάστες.      

Η παρουσία µεταναστών εµπλουτίζει την πολιτιστική ζωή της χώρας. 
      

Πρέπει να δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους-σωµατεία µεταναστών. 
      

Πρέπει να απαγορευτεί η περαιτέρω είσοδος µεταναστών. 
      

Οι µετανάστες πρέπει να αµείβονται λιγότερο από τους ντόπιους, ακόµα και για 
την ίδια δουλειά.      
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