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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Με ην πέξαο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηά καο Οηθνλφκνπ Αηθαηεξίλε γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηηο ζπκβνπιέο 

πνπ καο παξείρε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Αθφκα, ζα 

ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ καο βνήζεζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο, ζα ζέιακε λα 

επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πφιε, αιιά θαη γεληθά 

ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα 

κειέηε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε γλψζε, ηε ζηάζε θαη ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ γηα ην 

θαηλφκελν, αιιά θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο έιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ 

πνιηηεία. Όζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηιέρζεθε ε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο. Μνηξάζηεθαλ 401 εξσηεκαηνιφγηα ζε κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Ζξαθιείνπ γηα λα 

δηεμαρζεί ε έξεπλα. Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ε απιή ηπραία. Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο γηα: α) ηα θνηλσληθν- δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, β) ηηο γλψζεηο ηνπο θαη γ) ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Χο πξνο ηα επξήκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, έρνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο, αιιά πξνβάιινπλ θαη θάπνηεο 

αληηθαηηθέο απφςεηο. Θεσξνχλ φηη ην θαηλφκελν ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ είλαη κφληκν θαη 

ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο λα παξακείλνπλ ηα ζχλνξα αλνηρηά γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο 

πξφζθπγεο. Παξφια απηά, φκσο, νη πεξηζζφηεξνη δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ πξννπηηθή λα 

εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα θαη ζην λεζί. Αθφκα, ν γεγελήο πιεζπζκφο θαίλεηαη λα 

έρεη άγλνηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ έρεη θηάζεη ζην λεζί θαη νη πεξηζζφηεξνη 

δήισζαλ φηη έρνπλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ 

ζεσξνχλ φηη δπζθνιεχνπλ ηελ επαθή ησλ εξσηψκελσλ κε ηνπο πξφζθπγεο είλαη ε δηαθνξά 

γιψζζαο, θνπιηνχξαο, ζξεζθείαο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

θαη εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη γηα 

ηελ νκαιή έληαμε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, ε ηνπηθή θνηλσλία νθείιεη λα δψζεη έκθαζε ζε 

θάπνηεο βαζηθέο αλάγθεο, φπσο ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε – πξφλνηα, ηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηέινο ηελ αζθάιηζε θαη ζηέγαζε, ελψ 

εκπφδην ζεσξνχλ φηη απνηεινχλ ηα πνιηηηζκηθά θαη ηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Υαξαθηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

κέηξηα θαη ζεσξνχλ φηη ε θηινμελία ηνπο δελ επηδξά νχηε ζεηηθά, αιιά νχηε θαη αξλεηηθά σο 

πξνο ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Σέινο, δηαθξίλεηαη έλα αίζζεκα απεηιήο γηα νξηζκέλα δεκφζηα 

αγαζά ή αμίεο. Γεληθφηεξα, παξά ην γεγνλφο ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ θαη θαηνηθνχλ ζην λνκφ Ζξαθιείνπ, 
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θαίλεηαη φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πξνζθπγηθφ, πξφζθπγαο, έληαμε, αληίιεςε, ζηάζε, πξνθαηάιεςε. 
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ΑBSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the perceptions and attitudes of the residents of 

Heraklion in regards to the accommodation of refugees in the city, as well as their overall 

perception of the refugee issue in Greece. In particular, the present study attempts to highlight 

the knowledge, attitude and perception of residents about this phenomenon, as well as their view 

of the management of refugee arrivals by the state. For the process, the methodology of 

quantitative research was chosen. There were 401 questionnaires distributed to permanent 

residents of Heraklion in order to conduct the survey. The method of sampling was simple 

random. The themes of the questionnaire included questions on: a) the socio-demographic data 

of the participants, b) their knowledge and c) their perceptions of the subject. As far as the 

findings are concerned, it was found that the inhabitants of the prefecture of Heraklion are 

dealing with the phenomenon with a humanitarian approach, but also have some contradictory 

views. They consider the hoards of refugees to be rather permanent and agree with the fact that 

the border remains easily accessible for incomers. Ζowever, most of them dν not agree with the 

prospect of settling permanently in Greece and on the island. Still, the indigenous population 

seems unaware of the number of refugees arriving on the island and most said that have little to 

no contact with refugees. The main reasons they consider that they make it difficult for the 

respondents to contact with refugees is the language difference, culture, religion, socioeconomic 

status, educational level and external appearance. However, most respondents expressed the view 

that for the smooth integration of the refugee population, the local community has to emphasize 

some basic needs, as in healthcare - welfare, learning the greek language, education, work and 

finally insurance and housing, while they consider their cultural and religious characteristics to 

be an obstacle to their social integration. They describe the effectiveness of local agencies as 

modest and consider that their hospitality has neither a positive nor a negative impact on the 

island's economy. Finally, there is a sense of threat to certain public goods or values. In general, 

despite the small sample size selected in relation to the total number of residents living and 

residing in the prefecture of Heraklion, it appears that the demographic characteristics of the 

participants play an important role in shaping their attitudes and perceptions of new entrants.  

 

Keywords: refugee, refugee, integration, perception, attitude, prejudice 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  
Σε ρξνληά πνπ πέξαζε ην ήδε ηεηακέλν, απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ νινέλα απμαλφκελσλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο κέζεο Αλαηνιήο πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, γηγαληψζεθε. ην επίθεληξν ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο βξέζεθε ε Διιάδα, 

ε νπνία θιήζεθε σο ην λνηηναλαηνιηθφ ζχλνξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δηαρεηξηζηεί έλα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ θχκα εηζφδνπ πξνζθχγσλ, κε θχξηα πεγή πξνέιεπζεο ηελ δηαιπκέλε απφ 

ηνλ εκθχιην πφιεκν πξία. (Καξακαγθάιεο, 2016). 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο αθηέο ηεο 

Σνπξθίαο ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά λεζηά, πξνζπαζψληαο λα θηάζνπλ ζε κία απφ ηηο πινχζηεο 

ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο. Σα ζεκεία ππνδνρήο ήηαλ, φπσο γλσξίδνπκε, δέθα ειιεληθά λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ. Ζ Λέζβνο ήηαλ ε θπξηφηεξε πχιε εηζφδνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαζψο ππνδέρηεθε 

κηζφ εθαηνκκχξην αλζξψπνπο (506.919). Αθνινχζεζαλ ε Υίνο, πνπ ππνδέρζεθε 120.556 

αλζξψπνπο, ε άκνο πνπ ππνδέρζεθε 73.134, ε Κσο (58.503), ε Λέξνο (31.618), ην Αγαζνλήζη 

(31.226), ε Κάιπκλνο (9.755), ε χκε (3.984), ε Κξήηε (896) θαη ε Σήινο (876) 

(Καξακαγθάιεο, 2016). 

Όζνλ αθνξά ηελ Κξήηε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Γήκν Ζξαθιείνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ην 2017 

έθηαζαλ 551 άηνκα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA.  Απηά ηα άηνκα είλαη πξηαθήο, 

Κνπξδηθήο, Ηξαθηλήο, Αθγαληθήο θαη Παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο θαη θπξίσο νηθνγέλεηεο. 

(Βαζηιάθεο, 2018). Απφ ηελ ζηηγκή ηεο άθημεο ηνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πφιε, γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε 

ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. 

Με αθνξκή ηελ πξφζθαηε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο κέξεο καο απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έξεπλα γηα λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ηε 

θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πφιε, αιιά θαη γεληθά ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη ηε γλψζε, ηε ζηάζε 

θαη ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ γηα ην θαηλφκελν. Δπηπιένλ, ζεσξήζακε απαξαίηεηε ηελ 

εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, έρνληαο ππφςε φηη ε Κνηλσληθή Δξγαζία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε Κνηλoηηθή Κνηλσληθή Δξγαζία αζρνιείηαη κε πνηθίια θνηλσληθά θαηλφκελα 

(Καιιηληθάθε, 2010). 
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Όπσο είλαη γλσζηφ, νη πξφζθπγεο απνηεινχλ κηα επάισηε πιεζπζκηαθή νκάδα. πγθεθξηκέλα  

ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 28εο Ηνπιίνπ 1951 «“Πεξί λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ 

πξνζθχγσλ” ζεσξείηαη πξφζθπγαο ην πξφζσπν πνπ ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο γηα 

ιφγνπο θπιεηηθήο πξνέιεπζεο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή 

νκάδα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ρψξα ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ θαη δελ κπνξεί 

ή εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο απηήο» 

(Έκθε – Πνπινπνχινπ , 2007:52). Σν παξαπάλσ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο, φηη νη πξφζθπγεο δελ 

παχνπλ λα δηθαηνχληαη θάπνηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο δηθαηνχηαη θάζε άιιν άηνκν απφ ηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ. Σα δηθαηψκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ 

ειεπζεξία, ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο, θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. 

Σέινο, πεξηιακβάλεηαη επίζεο, ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, πγεία, ηξνθή, θαηνηθία, ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ. «Σν ζέκα ηεο πξφζβαζεο ζηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή ηνπο ρξήζε απνηειεί έλα 

δχζθνιν ζηνίρεκα φισλ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο ελζσκάησζεο» (Παπαδνπνχινπ, 2012: 195). 

Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία πξναζπίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ηελ ηζφηεηα, κε θαηαπνιέκεζε φρη κφλν ησλ 

δηαθξίζεσλ αιιά θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 

αληζνηήησλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ζπκβνιή ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη ησλ 

Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ είλαη απαξαίηεηε, θαζψο νη δεχηεξνη δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο πξφζθπγεο κε πνιιαπιέο δξάζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ. Οη 

έξεπλεο απηέο έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν, θαζψο ηα απνηειέζκαηά ηνπο αμηνινγνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κειινληηθά γηα δηάθνξνπο άιινπο ζθνπνχο. 

Ζ ζθνπηκφηεηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη ινηπφλ ζηα παξαπάλσ, αιιά θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά παξφκνηα έξεπλα ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Αθελφο, ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν είλαη ζε έμαξζε θαη απαζρνιεί πνιχ ηε ρψξα καο θαη 

γεληθφηεξα ηελ Δπξψπε, αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ζα δψζνπλ κία εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, ζηα 

νπνία ελδερφκελα ζα κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ηξφπνη πξφιεςεο, παξέκβαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

(Καιιηληθάθε, 2010). 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην Α‟ Μέξνο θαη ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ζην 

Β‟ Μέξνο. Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηνη νξηζκνί, άκεζα ζπλδεδεκέλνη 

κε ην θαηλφκελν. Γίλεηαη κηα πξψηε αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ κεηαλάζηε, 

θαη παξνπζηάδεηαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ηνπο. Έπεηηα, αθνινπζεί θαη ε απνζαθήληζε 

ησλ φξσλ ζηάζε, αληίιεςε, πξνθαηάιεςε θαη ζηεξεφηππν. Δπηπιένλ, νξίδεηαη ε ελζσκάησζε, ε 

θνηλσληθή έληαμε, ε αθνκνίσζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφ;. Σέινο, επεμεγείηαη ηη ζεκαίλεη 

ξαηζηζκφο θαη ηη μελνθνβία. ηε ζπλέρεηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ 

πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε, κέζσ ηεο 

ηζηνξηθήο αλαδξνκήο. Αθνινπζνχλ νη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο πνπ 

αληηκεηψπηζε ε ρψξα καο κε ηελ έιεπζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ξνψλ. αθψο ηα παξαπάλσ δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα κελ δξάζνπλ θαηαιπηηθά θαη λα κελ επεξεάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε, ε νπνία 

δηακνξθψζεθε βάζεη ησλ παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ηεο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ζην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν θαη ζην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζηεγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ζξάθιεην, ππνζηεξίδνληαο 

ηνπο πξφζθπγεο.   

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

παξφκνηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηνπο πξφζθπγεο 

ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία νθηψ (8) έηε (2011-2019). 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη. Παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή ππφζεζε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην πεδίν θαη ζην δείγκα κειέηεο, αιιά θαη ζην εξγαιείν θαη ηηο ηερληθέο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ άξζε ηνπο θαη ηέινο ζα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. ην 

πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη ζπζρεηίζεηο κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ. 
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Μϋροσ Ι: ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ 
 

Κεφϊλαιο 1ο: Οριςμού 
1.1.  Τι είναι πρόςφυγασ; Τι είναι μετανάςτθσ; Ποια θ διαφορά μεταξφ πρόςφυγα και μετανάςτθ. 

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο έλλνηεο πξφζθπγαο θαη κεηαλάζηεο θαη ζα επηζεκάλνπκε ηελ 

δηαθνξά ηνπο δηφηη ζπρλά ζπγρένπκε απηέο ηηο ιέμεηο. Οη έλλνηεο ηνπ πξφζθπγα θαη ε έλλνηα ηνπ 

κεηαλάζηε είλαη δηαθνξεηηθέο, παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππφθεηληαη ζε έλα είδνο 

ηαχηηζεο. χκθσλα κε ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 28εο Ηνπιίνπ 1951 «“Πεξί λνκηθήο 

θαηαζηάζεσο ησλ πξνζθχγσλ” ζεσξείηαη πξφζθπγαο ην πξφζσπν πνπ ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ 

θφβνπ δίσμεο γηα ιφγνπο θπιεηηθήο πξνέιεπζεο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε 

νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ρψξα ηεο 

ηζαγέλεηαο ηνπ θαη δελ κπνξεί ή εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο απηήο» (Έκθε - Πνπινπνχινπ, 2007:52). 

ε δηεζλέο επίπεδν, δελ ππάξρεη θαλέλαο νξηζκφο κεηαλάζηε πνπ λα είλαη παγθνζκίσο 

απνδεθηφο. Ο νξηζκφο «κεηαλάζηεο» ζπλήζσο θαιείηαη λα θαιχςεη φιεο ηηο πηζαλφηεηεο, φηαλ ε 

απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε έρεη παξζεί ειεχζεξα απφ ην απαζρνινχκελν/ζπδεηνχκελν άηνκν 

γηα ιφγνπο «πξνζσπηθήο επθνιίαο/ δηεπθφιπλζεο» θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε απφ θάπνην 

εμσηεξηθφ δξαζηηθφ παξάγνληα. Καηά ζπλέπεηα, ν νξηζκφο εθαξκφδεηαη ζε άηνκα θαη κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, πνπ κεηαθνκίδνπλ ζε άιιε ρψξα ή πεξηνρή γηα λα βειηηψζνπλ ηελ χιε ηνπο ή ηελ 

θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ πξννπηηθή γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

(International Migration Law, 2004:40). 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πξφζθπγα θαη ζην κεηαλάζηε ππφθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη «νη 

κεηαλάζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο νπνηεδήπνηε ζειήζνπλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πξφζθπγεο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο αλ δελ 

αιιάμεη ε επηθξαηνχζα ζε απηή θαηάζηαζε, ψζηε λα είλαη αζθαιείο. πλεπψο, ν κεηαλάζηεο 

κπνξεί θαη λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ, θαζψο εθεί δελ θηλδπλεχεη» (Κπξηαδή, 2016). Δπηπιένλ, 

άιιε κία δηαθνξά αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν νκάδεο, είλαη φηη νη πξφζθπγεο εμαλαγθάδνληαη ζε 

θπγή πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία. Γελ 

επηιέγνπλ πξννξηζκφ, νδεγνχληαη ζηελ απφθαζε ηεο θπγήο ιφγσ παξαγφλησλ απψζεζεο θαη φρη 

έιμεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ (Πάξιαιεο, 2011). πγθεθξηκέλα φπσο 
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πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο χκβαζεο ηνπ 1951, νη πξφζθπγεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο 

κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ζην φηη νη δεχηεξεο ζπλήζσο θάλνπλ κία ζεηηθή επηινγή γηα αιιαγή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο (Tribe and Morrissey, 2003). Απηνχ ηνπ είδνπο νη κεηαλάζηεο ζπλήζσο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ ζπζηεκαηηθά ηε κεηαθίλεζή ηνπο, ελψ αληίζεηα νη 

πξφζθπγεο εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο απφ θφβν γηα ηε δσή ηνπο θαη ζπλήζσο πξνο άγλσζηνπο 

πξννξηζκνχο, ρσξίο εζληθή πξνζηαζία θαη θνηλσληθή ζέζε. 

 

1.2.  Τι ονομάηεται ςτάςθ και τι ονομάηεται αντίλθψθ. 

Oη ζηάζεηο απνηεινχλ βαζηθή έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο (Allport, 1935:798, Σesser θαη 

Shaffer, 1990:513). Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

ζηάζεσλ έρνπλ σο ζπλέπεηα λα κελ «ππάξρεη έλαο θνηλσληθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα 

ησλ ζηάζεσλ» (Jaspars, 1978:256). Οη Rosenberg θαη Ζovland (1960) δηαθξίλνπλ ηξεηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ: ηε γλσζηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζηάζεο (γλψζεηο, απφςεηο, πεπνηζήζεηο), ηε ζπλαηζζεκαηηθή πνπ αλαθέξεηαη 

ζε αμηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο ή δπζαξέζθεηαο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο, θαη 

ηε ζπκπεξηθνξηθή πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο ή πξνζέζεηο (Rosenberg θαη 

Ζνlvand, 1960:3. Υαληδή, 1999:41). Πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζηάζεηο είλαη θαη νη 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο (ζηηο γλψζεηο) πνπ έλα άηνκν έρεη γηα έλα 

άιιν άηνκν ή αληηθείκελν ή ζέκα (Νewhouse,1990:26). Ο Γεψξγαο (1995) νξίδεη ηε ζηάζε ζε 

έλα δηαξθέο ζχζηεκα κε γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη κε  θάπνηα ηάζε 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε αληηθείκελα, πξφζσπα, ηδέεο, θαηαζηάζεηο ή αμίεο. 

Με ηνλ φξν αληηιήςεηο, ελλννχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο θαηάθηεζεο, εξκελείαο, επηινγήο θαη 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο. Απφ ςπρνινγηθή 

ζθνπηά, νη αληηιήςεηο αλαθέξνληαη ζε γλσζηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη θάζε 

άλζξσπνο ζρεηηθά κε θνηλσληθά θαηλφκελα, πξφζσπα θαη πξάγκαηα (Γεψξγαο, 1995). Με πην 

απιά ιφγηα νη αληηιήςεηο είλαη απνηειέζκαηα γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα . ζέκαηα ή θαηλφκελα. 

Γηάθνξνη ιφγνη επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ πνηθίιεο αληηιήςεηο. 

Σα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη ν άλζξσπνο θάζε κέξα ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη είλαη άπεηξα. 

Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα νξγαλψλεη ηα εξεζίζκαηα θαη λα πξνβαίλεη θαη ζε 
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θαηεγνξηνπνηήζεηο απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ ζε εληαία ζχλνια. Απηή ε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη 

ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απινπνηεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα 

ζπλνςίδνληαη ηα εξεζίζκαηα θαη λα επηηξέπεηαη ε πην ιηηή νξζνινγηθή αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ 

(Bruner θ.α. 1956). Φπζηθά φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα εξεζίζκαηα 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά αλαθέξνληαη θαη ζε ζχκβνια θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη 

ηδέεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ κέζσ ησλ 

παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη ηνπνζεηεί ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαηλφκελα ή 

ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αληηιήςεσλ παίδεη επίζεο θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζιακβάλεη θαλείο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. 

Πξφθεηηαη ζχκθσλα κε ηνλ Asch (1946) γηα ην θαηλφκελν ησλ αξρηθψλ θαη πξφζθαησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ, ε χπαξμε θάπνηαο αξλεηηθήο 

πιεξνθνξίαο ηξαβάεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ θαη έηζη κηα αξλεηηθή εληχπσζε 

αιιάδεη πην δχζθνια κε ηελ εκθάληζε θάπνησλ ζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ αληίζεηα κηα ζεηηθή 

εληχπσζε επθνιφηεξα αιιάδεη ζε αξλεηηθή (Fiske, 1980). 

Σέινο, έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ είλαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα δήηεκα, πξφζσπν, 

θαηλφκελν θ.ι.π. (Κνθθηλάθε, 2005) ε νπνία δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, αιιά 

επεξεάδεηαη ζαθψο ηφζν απφ ηηο απφ ηηο ηάζεηο ηεο θάζε επνρήο, αιιά θαη απφ ηηο γεληθέο 

επηηαγέο θάζε δηαθνξεηηθήο θνηλσλίαο, κε άιια ιφγηα δνκνχληαη κέζα ζην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην. Έηζη νη αληηιήςεηο καο, νη ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο πνπ δηακνξθψλνπκε γηα ηα πξάγκαηα 

είλαη βέβαηα ηδηαίηεξεο γηα θάζε άηνκν θαη πξνζσπηθέο, αιιά επεξεάδνληαη ζπλήζσο θαη απφ 

γεληθφηεξα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ρσξνρξφλν ζηνλ νπνίν δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

θάζε άλζξσπνο. 

 

1.3.  Τι είναι θ προκατάλθψθ. Τι είναι το ςτερεότυπο. 

χκθσλα κε θνηλσληνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο, ε πξνθαηάιεςε παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ. Ο G. Allport (1935) 

ραξαθηεξίδεη ηελ πξνθαηάιεςε σο κία «αληηπάζεηα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε θαη 

αλειαζηηθή γελίθεπζε». χκθσλα κε ηνλ Allport (1954), ε πξνθαηάιεςε είλαη  

ζηάζε/ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεη θάπνηνο γηα ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο κφλν θαη κφλν επεηδή ηα 
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κέιε αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα.  Όηαλ θάπνηνο είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο κε κηα θνηλσληθή 

νκάδα, αμηνινγεί κε αξλεηηθφ ηξφπν ηα κέιε ηεο, έρεη ηελ ηάζε λα ηνπο θεξζεί αξλεηηθά ή 

ερζξηθά θαη ζεσξεί φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ κεηαμχ ηνπο νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά 

παξαβιέπνληαο έηζη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε πξνθαηάιεςε είλαη έλα ππνθεηκεληθφ θαηλφκελν, κηα λννηξνπία. Οη 

Hughes θαη Kroehler (2014), ππνζηεξίδνπλ φηη νη θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ραξαθηεξίδνληαη ζε 

γεληθέο γξακκέο απφ ηξία ζηνηρεία: (α) έλα λνεηηθφ ζηνηρείν, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ εηθφλα 

πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο – ζηφρνπ, [...] (β) έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηνηρείν, πνπ πεξηιακβάλεη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νκάδα – ζηφρν θαη 

(γ) έλα ζηνηρείν ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξεί λα αηηηνινγεί ηελ ηάζε γηα θνηλσληθή δηάθξηζε ή ηελ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξν ηα κέιε ηεο νκάδαο». 

Σα ζηεξεφηππα είλαη έλαο «κεραληζκφο απνθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο» θαη νξίδνληαη σο 

γεληθεπκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο σο πξνο ην πψο είλαη θαη πσο 

ζπκπεξηθέξνληαη ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο ζηεξεφηππν αλαθέξεηαη 

ζε «έλα ζχλνιν αξλεηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ κε ηξφπν ππεξαπινπζηεπκέλν, αθξαίν θαη 

κεξνιεπηηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα ραξαθηεξίζνπλ έλα θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη λα ην θξαηήζνπλ έηζη ζε απφζηαζε απφ ην ζχλνιν εθείλν πνπ δεκηνπξγεί θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην ζηεξεφηππν» (Σζανχζεο, 2006:166). Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ζηεξενηχπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηνλφηεηαο, ελφο ζπλφινπ δειαδή πνπ είλαη αληηθείκελν 

δπζκελνχο κεηαρείξηζεο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ θπιεηηθψλ ή πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ. 

 

1.4.  Τι ονομάηουμε ενςωμάτωςθ, κοινωνικι ζνταξθ. Αφομοίωςθ και κοινωνικό αποκλειςμό. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ν ζηφρνο είλαη ε πηνζέηεζε απφ ηε κεηνλνηηθή 

νκάδα ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία 

νκνηνγελήο θνηλσλία, σζηφζν ε πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα είλαη απνδεθηή κέζα ζε νξηζκέλα 

πιαίζηα (Καηζίθαο θαη Πνιίηνπ, 2005: 39 – 40). Ο Εατκάθεο (2011) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ελζσκάησζε γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε θπξίαξρε νκάδα ψζηε λα κελ ηεζεί ππφ 

ακθηζβήηεζε ε θπξηαξρία ηεο. 
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Ζ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή παξάδνζε, ε νπνία εμεηάδεη ην 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπιινγηθνχ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

νκάδαο. Ζ ελζσκάησζε δελ νξίδεηαη σο θαηάζηαζε, αιιά σο  δηαδηθαζία, ε νπνία δελ είλαη κία 

θαη κνλαδηθή, θαζψο ηα άηνκα θαη νη νκάδεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θαηά δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Οη κνξθέο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπιινγηθή δσή είλαη πνιιαπιέο. Ζ ζπκκεηνρή δελ 

είλαη φκνηα γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, δελ αθνινπζεί κία κνλαδηθή θαηεχζπλζε θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη πνηέ πιήξεο. Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ ξφισλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία επηηξέπεη ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, 

ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο θαη ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ζπιινγηθήο δσήο. Με απηή ηε 

ινγηθή δελ ππάξρνπλ επίπεδα, αιιά ηξφπνη ελζσκάησζεο, πνπ δελ έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν ζε 

θάζε επνρή θαη ζε θάζε θνηλσλία, έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο (Schnapper, 1991). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο πξνβιέπεη ζπλήζσο πέληε (5) ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ην 

άηνκν αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο. Δπίζεο, ζεσξεί φηη ζα παξακείλεη  γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο, επνκέλσο θαηαβάιεη ειάρηζηε πξνζπάζεηα  γηα λα πξνζαξκνζηεί. Καηά ην 

δεχηεξν ζηάδην, ην άηνκν αλαζεσξεί θαη πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, φπνπ 

βξίζθεηαη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε λέα θνηλσληθή ηνπ ζέζε. „Έπεηηα, ζην ηξίην ζηάδην αξρίδεη λα 

πξνζαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε δσή ησλ ληφπησλ θαη λα πηνζεηεί ζπλήζεηεο ηνπο, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ίζσο ε επηζηξνθή δελ είλαη άκεζα εθηθηή. ην ηέηαξην ζηάδην ην άηνκν 

γίλεηαη πην εζσζηξεθέο θαη «θιείλεηαη» θπξίσο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Σέινο, ζην πέκπην θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο, ην άηνκν εμαθνινπζεί λα κέλεη ζηε ρψξα ππνδνρήο 

(Κνπθνχιε, 2012). 

Ζ θνηλσληθή έληαμε δελ πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε απφ ηε κεηνλνηηθή νκάδα ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Αληηζέησο, ρσξίο λα ράζεη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηεο 

ηαπηφηεηα, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηεο, ε κεηνλνηηθή 

νκάδα εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ππνδνρήο σο ηζφηηκν 

κέινο. Ζ θνηλσληθή έληαμε πξνυπνζέηεη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ηεο 

κεηνλφηεηαο ζηηο επθαηξίεο γηα εξγαζία, εθπαίδεπζε, πγεία, θ.ιπ. θαη ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζε βάξνο ηεο  (Εατκάθεο, 2002). 
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 Όζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηεο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο, ζε έξεπλα ησλ Γεκνπιά 

θαη Παπαδνπνχινπ (2004), νη δχν έλλνηεο δηαθνξνπνηνχληαη ζην εμήο ζεκείν: Οη ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην δεκφζην βίν, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Δδψ εληάζζνληαη, ε απαζρφιεζε πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο πξσηίζηεο ζεκαζίαο κεραληζκνχο έληαμεο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, νη φξνη εηζφδνπ θαη 

παξακνλήο ζηε ρψξα κε ην λφκηκν ή φρη ραξαθηήξα ηνπο, ν ρξφλνο παξακνλήο, ε ηζφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, ε 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε ζηαζεξφηεηα ζηελ θαηνηθία, θαη φ,ηη άιιν 

εληάζζεηαη ζην δεκφζην βίν. Αληίζεηα, ν ηδησηηθφο βίνο, ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε απηφλ, παξαπέκπνπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. Πξφθεηηαη γηα κία 

πην ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, φπνπ ε εγθαηάζηαζε ή ε ζπγθξφηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, 

θαζψο θαη ε πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα, είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο. Σέινο, νη άηππεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη, γεληθφηεξα, ε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο θαη ηνπο ληφπηνπο, είλαη παξάγνληεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε κία θνηλσληθή ελζσκάησζε 

πνπ ππνδειψλεη κία δηαθνξεηηθή ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.   

ηελ πξάμε νη δχν δηαδηθαζίεο δελ ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο θαη απνκνλσκέλεο ε κία απφ ηελ 

άιιε. Αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αλακθηζβήηεηα ε έληαμε ηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο, ρσξίο σζηφζν ε πξψηε λα νδεγεί πάληα ζηελ πινπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο. 

Δπίζεο, νη παξάγνληεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ δελ επηδξνχλ κε ηελ ίδηα βαξχηεηα ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Εατκάθε (2002), ε αθνκνίσζε είλαη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θάζε κεηνλνηηθή νκάδα εγθαηαιείπεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα, φπσο ηε 

γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο δσήο, θαη θαιείηαη λα 

απνδερηεί ηνπο ηξφπνπο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη, γεληθφηεξα, ην πνιηηηζκηθφ πξφηππν ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο, κε ζηφρν λα γίλεη έλα κε απηήλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

αλαδεηθλχνληαη ζρέζεηο επηβνιήο απφ ηελ θπξίαξρε ζηελ θπξηαξρνχκελε κεηνλνηηθή νκάδα. 

«Ζ αθνκνίσζε αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νκάδεο κε δηαθξηηέο ηαπηφηεηεο 

ζπγρσλεχνληαη πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά» (Marger, 2012 ζην Hughes θαη Kroehler, 2014: 341 

– 342). Ζ αθνκνίσζε είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο 

πξνεγνχληαη ηεο γεληθεπκέλεο δνκηθήο αιιαγήο. Σα κέιε ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ 
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ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα, ηνπιάρηζηνλ, θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα είλαη εθηθηέο νη θαζεκεξηλέο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Όηαλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο νκάδαο αιιάδνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηψλ κηαο άιιεο, νλνκάδνπκε ην θαηλφκελν απηφ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε ή πνιηηηζκηθή 

πξφζδεζε. ηελ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε, ζπλήζσο νη ιηγφηεξν ηζρπξέο νκάδεο πηνζεηνχλ ηα 

πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Hughes θαη Kroehler, 2014). 

Ζ Galitzi δηαθξίλεη ηξία είδε αθνκνίσζεο: Πξψηνλ, ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή αθνκνίσζε, πνπ 

είλαη κφλν κία εμσηεξηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην γεληθφ ηξφπν δσήο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Γεχηεξνλ, ε πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε, πνπ είλαη ε απνδνρή λέσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηαπηφρξνλα ε ςπρνινγηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Σξίηνλ, ε εζληθή αθνκνίσζε, πνπ 

ζπκπιεξψλεη θαη πηζηνπνηεί ηηο άιιεο δχν, πεξηιακβάλνληαο θαη ηε βηνινγηθή αλάκεημε κέζσ 

ηεο επηγακίαο. Απηή ε ηξηπιή δηαδηθαζία ζπάληα νινθιεξψλεηαη απφ ηελ πξψηε γεληά ησλ 

νκάδσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο (Galitzi, ζην Μνπζνχξνπ, 1991). 

Ο φξνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ ραξαθηεξίδεη απιψο κία θαηάζηαζε αιιά κία 

ζεκαίλνπζα δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα κίαο θνηλσλίαο γιηζηξνχλ έμσ απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ηξφπνπο νηθνλνκηθψλ αληαιιαγψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαδηθαζία πνπ γελληέηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη θαη 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζπζηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κίαο 

εζληθήο θνηλσλίαο. Ζ Παπαδνπνχινπ (2004) ηνλίδεη φηη ν φξνο απνθιεηζκφο δελ παξαπέκπεη 

απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκηθά θαηλφκελα, αιιά θαη ζε άιια, πάζεο θχζεσο, πνπ δελ ζπλδένληαη 

θαη‟ αλάγθε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ. πληζηά ηε δηαδηθαζία 

εθείλε πνπ εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ζπζζψξεπζεο πνιιψλ θνηλσληθψλ κεηνλεθηεκάησλ, 

φπσο απηφ ηεο θηψρεηαο, ηεο αζζέλεηαο, ηεο ξήμεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, θ.ιπ. Όια ηα 

κεηνλεθηήκαηα, ινηπφλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ πιήηηνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, γεγνλφο 

απφ ην νπνίν θαη ζπλάγεηαη ε αδπλακία άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

Ο Σζηάθαινο (1998, ζην Καζηκάηε, 2007) επηζεκαίλεη φηη απηή ε αδπλακία άζθεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ νδεγεί ζηελ πξφθιεζε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κέζα 

απφ ηελ παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ, φπσο είλαη ε 

εθπαίδεπζε, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θ.ιπ. ηηο θαηεγνξίεο πςεινχ θηλδχλνπ εληάζζνληαη νη 

νκάδεο εθείλεο πνπ ηηο πξνζδηνξίδεη ε «εηεξφηεηα» σο πξνο ηε θπιή, ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηε 



18 
 

γιψζζα, ηε ζξεζθεία, νη κεηνλφηεηεο, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ νη νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ζεσξεί 

κεηνλεθηήκαηα θαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα απνξξνθήζνπλ 

δεκφζηα αγαζά. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε πξνζσπηθέο 

απνηπρίεο θαη ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Κπξίσο, απνδίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ θάζε θνηλσλία εθαξκφδεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηεο. Απηέο είλαη νη πξαθηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ή απνθιείνπλ ηα κέιε κίαο 

θνηλσλίαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

λα αζθήζνπλ ηα θνηλσληθά, ηα πνιηηηζκηθά θαη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

Δπίζεο, φπσο ηνλίδεη ε Καζηκάηε (2007), νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ ζνβαξέο αηηίεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ 

κεηαλάζηε θαη ζηνλ ληφπην θάηνηθν, αιιά θαη φζν πεξηζζφηεξεο νη δηαθνξέο θπιήο, ζξεζθείαο 

θαη ηζηνξηθήο πνξείαο, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα απνδηνξγάλσζεο θαη απνκφλσζεο ηνπ 

κεηαλάζηε ζηε ρψξα ππνδνρήο, κε ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. 

Άιιεο θνξέο, πάιη, νη νξηζκνί νη νπνίνη δίλνληαλ γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πεξηέγξαθαλ 

κία δπζκελή θαηάζηαζε πνπ βίσλαλ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ρσξίο σζηφζν λα αλαθέξνληαη 

νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχζαλ. Απηέο νη νκάδεο πεξηγξάθνληαη σο αλαζθαιείο θαη επάισηεο, 

απνθιεηζκέλεο απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. Πξφθεηηαη γηα αλέξγνπο, άηνκα κε 

έιιεηςε δεμηνηήησλ, κε ρακειφ εηζφδεκα, κε θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κε επηζθαιή πγεία, κε 

δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ειηθησκέλνη, θ.ιπ.    

 

1.5.  Τι ονομάηεται ρατςιςμόσ και τι ονομάηεται ξενοφοβία. 

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2012), ν ξαηζηζκφο νξίδεηαη σο «θνηλσληθή ή πνιηηηθή πξαθηηθή 

δηαθξίζεσλ, πνπ βαζίδεηαη ζην δφγκα ηεο αλσηεξφηεηαο κηαο θπιήο, εζληθήο ή θνηλσληθήο 

νκάδαο θαη ζηελ θαιιηεξγεκέλε αληίιεςε ησλ κειψλ ηεο φηη νθείινπλ λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ 

ακηγή ζχζηαζε, ηελ θαζαξφηεηα ηεο νκάδαο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ θπξίαξρν ηνπο ξφιν έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ θπιεηηθψλ, εζληθψλ, θνηλσληθψλ θιπ νκάδσλ, πνπ ζεσξνχληαη απφ απηά 

θαηψηεξεο». 
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Ζ μελνθνβία σο θαηλφκελν θαη σο έλλνηα κπνξεί λα νξηζηεί σο «κηα αξλεηηθή ζηάζε ή θφβνο 

απέλαληη ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ή ζεσξείηαη φηη δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ απφ ηελ 

νηθεία νκάδα» (Hjerm, 2004:43). Δθθξάδεη ηνλ θφβν κηαο νκάδαο, απέλαληη ζε κηα άιιε, θφβνο 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα αξλεηηθή δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο νηθείαο νκάδαο λα απνδερζνχλ λέα 

κέιε άηνκα πνπ ζεσξνχληαη δηαθνξεηηθά. Αλαθέξεηαη δειαδή ζηελ «ζπιινγηθή αξλεηηθή 

δηάζεζε λα γίλνπλ δερηά λέα κέιε πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θνηλφηεηαο ζηελ εθάζηνηε 

θνηλσλία» (Μαθξάθεο, 1998:729). Έλαο θφβνο ή κηα απέρζεηα ησλ αλζξψπσλ γηα άιινπο 

πνιηηηζκνχο, θπιέο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ήζε θαη έζηκα. Δίλαη νπζηαζηηθά ην αληίζεην ηεο 

απνδνρήο ηεο δηαθνξάο θαη ηεο εθκάζεζεο απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπο.   
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Κεφϊλαιο 2ο: Ιςτορικό αναδρομό του προςφυγικού ςτην Ελλϊδα. 
2.1. Οι ςθμαντικότερεσ πλθκυςμιακζσ ειςροζσ προςφφγων από το 1922 ζωσ ςιμερα ςτθν Ελλάδα. 

Απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαλαλ ζηελ Διιάδα 

ήηαλ ζπρλφηεξα θαη πνιπαξηζκφηεξα. Αηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε ερζξφηεηα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γεληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ πεξηνρή. Απνθνξχθσκα ζηελ φιε θίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν μεξηδσκφο ηνπ 

Διιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην 1922 (Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ θαη πνπδψλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο, ρρ). 

εκεηψλεηαη φηη κέρξη θαη ην 1920, είραλ θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 800.000 πξφζθπγεο. 

Μεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε 

θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλία, θαη ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο). 

Μηθξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε ζηελ Κξήηε (Ζξάθιεην, Υαληά), ην Βφιν, ηελ Πάηξα, ηελ 

Καιακάηα θαη ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ πξνζθχγσλ ππήξμε κεγάιε, 

ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα. Οη πξφζθπγεο γχξηδαλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα 

βξνπλ ην κέξνο κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα εγθαηάζηαζε. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 

θαηαγξάθεθαλ 1.220.000 πξφζθπγεο (Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ θαη 

πνπδψλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο, ρρ). 

Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ην 1922, ην 1923 ππνγξάθεθε ε Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ, 

ε νπνία πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, 

ηεξκαηίδνληαο ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ είρε ζπληαξάμεη ηελ Αλαηνιή απφ ην 1914 έσο ην 

1922 (Ρσκαλίδεο, 2013). χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ λνείηαη ε δηα 

«ζπκβάζεσο» ππνρξεσηηθή ή ειεχζεξε (εθνχζηα ή αθνχζηα) κεηαλάζηεπζε ππεθφσλ, πνπ 

αλήθνπλ ζε θπιεηηθέο (εζληθέο), ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηνλφηεηεο απφ ην έλα θξάηνο ζε 

άιιν (σο επί ην πιείζησλ φκνξν) (Πηζηνθίδεο, 2012). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 είραλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 20.000 πξφζθπγεο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ Αξκελία, ηε Λεπθνξσζία, ηε Ρνπκαλία, ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη 

γεηηνληθέο ρψξεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε Διιάδα απνηεινχζε γηα ηνπο πξφζθπγεο ελδηάκεζν 

ζηαζκφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε ηξίηεο ρψξεο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο πέξαζαλ απφ ηελ Διιάδα αξθεηέο εθαηνληάδεο Αλαηνιηθνεπξσπαίνη πξφζθπγεο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Σν 1976 πεξίπνπ 3.000 
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Ηξαθηλνί, Υξηζηηαληθήο αζζπξηαθήο θαηαγσγήο κεηαθέξζεθαλ απφ ην Λίβαλν ζηελ Διιάδα, απφ 

φπνπ αλαρψξεζαλ επίζεο γηα ηξίηεο ρψξεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη πξφζθπγεο 

άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ζηάζε απέλαληη ζηελ Διιάδα, ε νπνία απφ ελδηάκεζν ζηαζκφ άξρηζε λα 

κεηαηξέπεηαη ζε ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ (Μηραιφπνπινο θαη Σζηξψλεο, 1998). 

Ζ κεηεμέιημε απηή ηεο Διιάδαο θνξπθψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φπνπ 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή εηζξνή αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Σνπξθία, ηελ Πνισλία, ην Ηξάλ, ηελ 

Αηζηνπία θαη απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ εηζξνή απηή νθείιεηαη αθ‟ ελφο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο θαη αθ‟ εηέξνπ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα. ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 εληζρχεηαη θαη άιιν ε ζέζε ηεο 

Διιάδαο σο ρψξα - ππνδνρήο πξνζθχγσλ. Σν 1990 θαη ην 1991 ζεκεηψλεηαη κεγάιε άθημε 

Αιβαλψλ εμαηηίαο ηεο εζσηεξηθήο αλαηαξαρήο, ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηεο ρψξαο ηνπο θαη 

ηνπ μαθληθνχ αλνίγκαηνο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ (Μηραιφπνπινο θαη Σζηξψλεο, Μπηηζάλε 

(ππ. θαζ.), 1998). 

Δξρφκελνη ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 2015, ην ήδε ηεηακέλν απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο νινέλα θαη απμαλφκελσλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ γηγαληψζεθε. χκθσλα κε ηνλ Καξακαγθάιε 

(2016), ζην επίθεληξν ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο βξέζεθε ε Διιάδα, ε νπνία θιήζεθε –σο ην 

λνηηναλαηνιηθφ ζχλνξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-, λα δηαρεηξηζηεί έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θχκα 

εηζφδνπ πξνζθχγσλ, κε θχξηα πεγή πξνέιεπζεο ηελ δηαιπκέλε απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν πξία. 

Υηιηάδεο πξφζθπγεο έθηαζαλ, επίζεο, απφ ην Αθγαληζηάλ, ηε νκαιία, ην Μαξφθν, ηελ 

Αιγεξία, ην Παθηζηάλ, ην Κνλγθφ, ηελ Παιαηζηίλε, ην Ηξάλ, ην Ηξάθ, ην Μπαγθιαληέο, ην 

Λίβαλν, αιιά θαη άιιεο ρψξεο απφ φπνπ φκσο πξνήιζε κηθξφηεξνο αξηζκφο πξνζθχγσλ. 

(NEWSROOM IEFIMERIDA, 2015). 

χκθσλα κε ηειεπηαία κέηξεζε πνπ έγηλε ην 2015, ε πξία έρεη ζπξξηθλσζεί ζηνπο 16.600.000 

θαηνίθνπο, ελψ πξηλ ππνινγηδφηαλ ζε ιίγν πάλσ απφ 22 εθαηνκκχξηα. Με ηέζζεξα εθαηνκκχξηα 

κε εγγεγξακκέλνπο πξφζθπγεο ζην εμσηεξηθφ θαη επηά εθαηνκκχξηα εθηνπηζκέλνπο ζην 

εζσηεξηθφ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηα 

ζπίηηα ηνπο. Απφ απηνχο νη 6.300.000 κεηαθηλήζεθαλ εληφο ηεο πξίαο, ελψ νη 4.000.000 

εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα, πξνρσξψληαο ζε γεηηνληθέο ρψξεο φπσο Σνπξθία, Λίβαλν, Αίγππην θαη 

Ηνξδαλία. Ζ πιεηνςεθία ησλ χξησλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα. Πεξίπνπ ην 45% δειψλνπλ φηη 
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θηάλνπλ θαηεπζείαλ ζηελ ρψξα απφ ηελ πξία, ελψ έλα 25% απαληά φηη είρε ήδε κεηαθηλεζεί 

θαη δνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Σνπξθία, κέζσ ηεο νπνία πεξλνχλ φινη ζηα ειιεληθά λεζηά. 

Σα ζεκεία ππνδνρήο ήηαλ δέθα ειιεληθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ Λέζβνο ήηαλ κε κεγάιε δηαθνξά 

ε θπξηφηεξε πχιε εηζφδνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαζψο ππνδέρηεθε κηζφ εθαηνκκχξην 

αλζξψπνπο (506.919). Αθνινχζεζαλ ε Υίνο, πνπ ππνδέρζεθε 120.556 αλζξψπνπο, ε άκνο, πνπ 

ππνδέρζεθε 73.134, ε Κψο (58.503), ε Λέξνο (31.618), ην Αγαζνλήζη (31.226), ε Κάιπκλνο 

(9.755), ε χκε (3.984), ε Κξήηε (896) θαη ε Σήινο (876) (Καξακαγθάιεο, 2016). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Ρφληνο, Ναγφπνπινο θαη Παλάγνο (2017), ε θξίζε πνπ άγγημε ηε ρψξα καο 

ην 2015, ελ κέζσ πνιιαπιψλ άιισλ θξίζεσλ, θαη ηελ νπνία βηψζαλ ηδηαίηεξα νη θάηνηθνη ηνπ 

λεζηνχ ηεο Λέζβνπ είλαη πξψηα θαη θχξηα κηα θξίζε, πνπ αθνξά αλζξψπνπο πνπ θεχγνπλ 

θπλεγεκέλνη απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ιφγσ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, δηψμεσλ ή ζνβαξψλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα χξηνπο, Αθγαλνχο θαη Ηξαθηλνχο (ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90%). 

 

2.1.1. Το προςφυγικό φαινόμενο ςτθν Κριτθ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Κξήηε, πξνζθπγηθέο ξνέο θαηαγξάθνληαη απφ ην 1922 θαη χζηεξα. ηα 

Υαληά, ζηα ηέιε ηνπ επηέκβξε ηνπ 1922 βξίζθνληαλ 17.000 πξφζθπγεο νη νπνίνη ζηεγάζηεθαλ 

ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θελά θηίξηα, ελψ κέξνο ηνπο κεηαθέξζεθε ζε ρσξηά ηνπ λνκνχ. Καζψο 

ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ κεγάινο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ, αλαρψξεζαλ ζηαδηαθά είηε γηα ην 

Ζξάθιεην είηε γηα άιια κέξε ηεο Διιάδαο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1923 απνγξάθεθαλ ζην λνκφ 

Υαλίσλ 11.021 πξφζθπγεο απφ ηνπο νπνίνπο νη 9.052 ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. Καηά ην πξψην 

δηάζηεκα ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ εγθαηαζηάζεθε πξνζσξηλά ζε νηθηζκνχο θνληά ζηα 

Υαληά, φπσο ζηε νχδα, ηνλ Αιηθηαλφ, ην Καζηέιιη Κηζζάκνπ θαη ην Μάιεκε. ηα ηέιε ηνπ 

1925 αλαθέξνληαη πεξίπνπ 10.000 πξφζθπγεο ζην λνκφ Υαλίσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1925 ζην λνκφ Υαλίσλ ν 

«αζηηθφο» πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε 1.450 νηθνγέλεηεο (5.892 άηνκα) θαη ν «γεσξγηθφο» ζε 

1.050 (4.108 άηνκα). Οη πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα Υαληά πξνέξρνληαλ απφ νηθηζκνχο 

ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο, φπσο ηα Βνπξιά, ηα Αιάηζαηα, ε κχξλε, ην Ατδίλη θαη ην Μειί 

(Νίθνο Αλδξηψηεο, 1998). ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 απνγξάθεθαλ 8.246 πξφζθπγεο, απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 6.925 ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη 772 ζηνπο πιεζηφρσξνπο νηθηζκνχο ηεο επαξρίαο 
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Κπδσλίαο. Οη πξφζθπγεο απνηεινχζαλ ην 21,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ησλ 

Υαλίσλ ην 1928. Δπίζεο, απνγξάθεθαλ 262 πξφζθπγεο ζηε νχδα θαη 151 ζηα Σζηθαιαξηά. 

Μεγάιν θχκα πξνζθπγηθψλ ξνψλ παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Κξήηε απφ ην 2015 θαη κεηά. 

χκθσλα κε κία κεηαπηπρηαθή έξεπλα ηνπ Γεληθνχ Ηαηξνχ Γεκήηξηνπ Βαζηιάθε, ν νπνίνο 

ζέιεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη εθηίκεζε ηαηξηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ απφ εκπφιεκεο ρψξεο 

ζηελ Κξήηε, παξνπζίαζε ζην 8ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΠ' ΑΡΧΓΖ ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζην Ρέζπκλν, φηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί ην 2017 κε ην πξφγξακκα ζηέγαζεο ΔSTIA 551 

άηνκα ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Απηά ηα άηνκα είλαη πξηαθήο, Κνπξδηθήο, Ηξαθηλήο, Αθγαληθήο 

θαη Παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο θαη θπξίσο νηθνγέλεηεο. Δγθαηαζηάζεθαλ ζε 165 δηακεξίζκαηα 

ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, αιιά θαη ζε δηακεξίζκαηα ζηηο κεγάιεο πφιεηο ησλ ππφινηπσλ λνκψλ 

ηεο Κξήηεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πφιε, γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο (Βαζηιάθεο, 

2018). 

Δηδηθφηεξα γηα ην πξφγξακκα ΔSTIA, ζχκθσλα κε ηελ UNHCR (2017), ην πξφγξακκα 

ζηέγαζεο, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηεξίδεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο ησλ πφιεσλ, θηινμελεί ηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο. Έσο θαη ην 2017 είραλ σθειεζεί 

ζρεδφλ 40.000 άλζξσπνη. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε θαη ζε άιιεο πφιεηο φπσο ζηελ Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Καιακαξηά, Καξδίηζα, Λάξηζα, Ληβαδεηά, Νεάπνιε – πθηέο, Νέα Φηιαδέιθεηα 

– Νέα Υαιθεδφλα θαη Σξίθαια. πγθεθξηκέλα, ζηελ Κξήηε πινπνηήζεθε ζηηο πφιεηο ηνπ 

Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ, Υαλίσλ θαη εηείαο (UNHCR, 2017). χκθσλα κε πην πξφζθαηε 

ελεκέξσζε πνπ αλαξηήζεθε ην 2018, ην πξφγξακκα ESTIA ζπλερίδεη θαη ζα ζπλερίδεη λα 

ππνζηεξίδεη ηνπο πξφζθπγεο θαη ην 2019, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζην Ζξάθιεην, ζην Ρέζπκλν, ζηα 

Υαληά θαη ζηνλ Άγην Νηθφιαν (kriti.efsyn, 2018).  

Δλ θαηαθιείδη, ε απνθαηάζηαζε θαη ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ, θαηά γεληθή 

νκνινγία, ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Όιν απηφ ην θχκα 

πξνζθχγσλ, πνπ θαηαθζάλεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη έπεηηα αλαγθάδεη ηελ 

Διιάδα λα ακβιχλεη ηελ παξαδνζηαθή ηεο πνιηηηθή, απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο, πξνζθέξνληαο 

δπλαηφηεηεο γηα εγθαηάζηαζε θαη βειηηψλνληαο έηζη ηηο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 

ησλ πξνζθχγσλ. Ζ Διιάδα θαη βάζεη λφκνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρψξα ππνδνρήο πξνζθχγσλ κε ην 

Π.Γ. 209/1994, ην νπνίν αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ή 
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άιιεο βνήζεηαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο θαη κε ην Φ.Δ.Κ. 

184/4-12-91, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη πεξίζαιςεο πξνζθχγσλ. 

 

2.2. Πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ ςτον Ελλαδικό χϊρο. 

Σν 2015 ε Διιάδα θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη έλα ηεξάζηην θχκα πξνζθχγσλ, ην νπνίν πξνήιζε 

απφ ηε Μέζε Αλαηνιή, ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη θπξίσο απφ ηελ πξία. ηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν ππήξρε θαηά ηελ πεξίνδν απηή νηθνλνκηθή θξίζε. ε ζπλδπαζκφ φκσο κε ην πξνζθπγηθφ 

θαηλφκελν αλαδείρζεθαλ δνκηθά πξνβιήκαηα, επεξεάδνληαο ηφζν ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζην 

επίπεδν εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο, φζν θαη ηελ ζηάζε ηεο 

θνηλσλίαο έλαληη ησλ πξνζθχγσλ. Σν θαηλφκελν απηφ είρε επηπηψζεηο ζηελ πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο (Βηηδειαίνο, 2015). 

 

2.2.1. Πολιτικζσ επιπτϊςεισ 

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ε μαθληθή κεηάβαζε απφ θνηλσλίεο κε 

ζρεηηθή γισζζηθή, εζλνινγηθή θαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα, ζε θνηλσλίεο πνιπγισζζηθέο θαη 

πνιππνιηηηζκηθέο, έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο αληηδξάζεηο. Όζνη αηζζάλνληαη πσο απεηινχληαη απφ 

ηηο αιιαγέο αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία θαη θφβν ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, ελψ βξίζθεη 

πξφζθνξν έδαθνο ν εζλνθεληξηθφο θαη μελνθνβηθφο πνιηηηθφο ιφγνο. (Καξακάλνπ, 2016). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζθπγηθή θξίζε πξνθάιεζε επηπηψζεηο ζηηο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έζεζε πνιιά λνκηθά δεηήκαηα. Τπήξμαλ αληηπαξαζέζεηο, νη νπνίεο 

παξεκπφδηζαλ ηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε πξαθηηθά ζέκαηα θαη θαηέζηεζαλ 

δχζθνιε ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θξίζεο (ίκνο, 2018). χκθσλα κε ηνπο Γεσξγηνπνχινπ θαη νπιηψηε (2019) ηελ ίδηα ζηηγκή, 

ζην παξαζθήλην ε ειιεληθή πιεπξά δέρζεθε παξαηεξήζεηο απφ επξσπατθέο ρψξεο φηη δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα απνηξέςεη ηε θπγή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαληαη θαη νη ίδηεο ζπλερηδφκελε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε, ε 

νπνία κεηαθξάδεηαη ζε πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηηο θπβεξλήζεηο, πέξαλ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ 

ίδησλ ησλ ξνψλ. 

Ζ Καξακάλνπ (2016) αλαθέξεη φηη ηα αθξνδεμηά θφκκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε Δπξσπατθή 
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Έλσζε θηλδπλεχεη απφ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο, ιφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ηάζεσλ - ξαγδαία ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ ηαρχηαηε επέθηαζε ηνπ 

ηζιακηθνχ θφζκνπ. Παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ ηνπνζέηεζεο απνηειεί ε άλνδνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνλ Μαΐνπ ηνπ 2012, έδεημαλ φηη ν δηθνκκαηηζκφο 

εηηήζεθε, ηα πνιηηηθά άθξα εληζρχζεθαλ θαη ε αζηάζεηα θπξηάξρεζε. Ζ πιένλ αλεζπρεηηθή 

εμέιημε ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε εθξεθηηθή άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο. Έλα θφκκα κε αθξαίεο 

αληηιήςεηο, εηδηθφηεξα απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν. Σν θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο, ήηαλ 

ην κφλν ζηελ Δπξψπε κε ηέηνηα εθινγηθή δχλακε θαη βξέζεθε ζηα έδξαλα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

(Μαξαληδίδεο, 2017). Γηα ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν, ην πξναλαθεξζέλ θφκκα, δήισλε θαη 

δειψλεη πσο ζέιεη λα ην εμαιείςεη. 

Πέξα απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

ρξενθνπία ησλ ηδενινγηθψλ εξεηζκάησλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ε θξίθε ησλ πνιέκσλ ζα νδεγήζεη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε επεκεξία θαη ε πξφνδνο επηηπγράλνληαη κφλν κέζα απφ ηελ 

αξκνληθή ζπλχπαξμε, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

αλζξψπσλ. χκθσλε κε απηφ είλαη θαη ε ηδέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρεη σο βάζε ηε 

θπιεηηθή, εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ. Μάιηζηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα, 

έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ πάζεο κνξθήο (Καξακάλνπ, 2016). 

 

2.2.2. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ 

ε άξζξν ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα HuffPost Greece, ην έηνο 2016, εμεηάδεηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξνζθπγηθφ δήηεκα επεξέαζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο. Ο 

ειιεληθφο ιαφο, ελψ βίσλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαηέβαιε θαη κεγάιε πξνζπάζεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθηαζαλ ζηηο ειιεληθέο αθηέο, πνιιέο θνξέο 

μεπεξλψληαο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα βνήζεηα. χκθσλα κε ηελ εκπηζηεπηηθή έθζεζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (2015), πξνο ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα απνηειεί πξφβιεκα σο πξνο ην δεκνζηνλνκηθφ αιιά θαη 

παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο Διιάδνο. Σν πξφβιεκα εληείλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

κεγάιε βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ έθζεζε απηή, αλαθέξεηαη φηη, ε Διιάδα ζα δαπαλήζεη 
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ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. επξψ ην 2016 γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 

Σα ρξήκαηα απηά ζα επηβαξχλνπλ ηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο, ελψ ηα θνλδχιηα απφ ηελ ΔΔ 

παξακέλνπλ αζαθή. Σν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο ρψξεο δηέιεπζεο θαηέιεμε λα είλαη 

πςειφηεξν ηνπ αξρηθά αλακελφκελνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ νη λενεηζεξρφκελεο πξνζθπγηθέο 

ξνέο, έθηαζαλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία αληηκεηψπηδε κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Σν πςειφηεξν θφζηνο πξνέθπςε απφ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο αληαπφθξηζεο ζε 

επηκέξνπο δεηήκαηα, φπσο ήηαλ ε ζηέγαζε ησλ  πξνζθχγσλ, ε  δηαηξνθή ηνπο, ε ιήςε ηαηξηθψλ 

πξνκεζεηψλ θιπ. (Πξίθηε, 2016). 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2015, έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ μεθίλεζε λα θηάλεη ζε ιίγα 

κφλν ειιεληθά λεζηά, ην νπνίν είρε σο ζπλέπεηα ε ηνπηθή νηθνλνκία λα ππνζηεί κία ζεκαληηθή 

αλαηαξαρή θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο, εηδηθά γηα ηα λεζηά είλαη επνρηαθφο, 

άξα θαη ε κεγαιχηεξε πεγή εζφδσλ. Αξρηθά, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ην θαηλφκελν ζα είλαη 

πξνζσξηλφ. Παξφια απηά, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε, μεθίλεζε λα  επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, αληίθηππν ππήξρε θαη σο πξνο ηνλ ηνπξηζκφ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θαηά ηελ ζεξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ), πξαγκαηνπνίεζε δχν δηαδηθηπαθέο έξεπλεο ζηηο αγνξέο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, Γεξκαλίαο θαη ΖΠΑ. 

Ζ πξψηε έξεπλα κε ηίηιν «Απνηειέζκαηα έξεπλαο πξνζθπγηθφ – κεηαλαζηεπηηθφ», 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 21.1.2016 έσο ηηο 25.01.2016, κειεηψληαο ηελ αληίιεςε πνπ 

έρεη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γεξκαλίαο θαη ΖΠΑ γηα ηελ εηθφλα ηεο 

Διιάδαο. Σελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο αλέιαβε ε αλεμάξηεηε βξεηαληθή εηαηξεία Censuswide, ζε 

ζπλνιηθφ δείγκα 3.046 εξσηεζέλησλ νη νπνίνη έρνπλ επηζθεθζεί ή ζθέθηνληαη λα επηζθεθηνχλ 

ηε ρψξα καο. Απφ ηελ έξεπλα, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε Διιάδα παξακέλεη έλαο ηδηαίηεξα 

επηζπκεηφο πξννξηζκφο. Χζηφζν, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα επεξεάδεη ηελ εηθφλα ζρεδφλ ηνπ 40% 

ησλ κειινληηθψλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο καο (SETE Intelligence, 2016). 

Ζ δεχηεξε έξεπλα κε ηίηιν «Απνηειέζκαηα έξεπλαο πξνζθπγηθφ – κεηαλαζηεπηηθφ» 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα εηαηξία, ηελ ίδηα αγνξά θαη ην ίδην δείγκα. Γηεμήρζε απφ ηηο 

12.04.2016 έσο ηηο 14.04.2016 θαη ήηαλ κία επαλάιεςε ηεο πξψηεο έξεπλαο. ηφρνο ήηαλ ε 

κειέηε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αληίιεςεο ησλ εξσηεζέλησλ, ηξεηο κήλεο έπεηηα, γλσξίδνληαο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
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έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ επεξεάζηεθε αξλεηηθά (SETE Intelligence, 

2016). 

Αθφκα, δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2016 σο 

«θαηαζηξνθηθφ» γηα ηελ Διιάδα, εμαηηίαο ηνπ πξνζθπγηθνχ, γεγνλφο πνπ ζα έθαλε ηνπο 

ηνπξίζηεο λα κελ επηζθεθηνχλ ηειηθψο ηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ην θαινθαίξη ηνπ 2016 

ππήξμαλ ζπλνιηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Διιάδα φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο. Παξφια απηά, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζην ζχλνιν ε Διιάδα δελ 

επεξεάζηεθε απφ ην πξνζθπγηθφ ζηνλ βαζκφ πνπ λφκηδαλ φηη ζα επεξεαζηεί, θαζψο νη 

πιεξφηεηεο ησλ μελνδνρείσλ άγγημαλ γηα κία αθφκα ρξνληά ην πνζνζηφ 100%. (Θενδνζίνπ, 

Σζφγθαο. (ππ. θαζ.), 2017). 

Μία αθφκα έξεπλα αθνξά ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ βίσλαλ κεγάιε ηνπξηζηηθή θξίζε 

σο ζπλέπεηα ησλ πςειψλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Οη ξνέο απηέο απμήζεθαλ 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015 θαη είραλ πνιιαπιέο επηπηψζεηο (αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θ.ά). Με αθνξκή απηφ ην γεγνλφο, ην Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη 

Μειεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πξαγκαηνπνίεζε 

έξεπλα κε ηίηιν «Καζίδεζε ηνπξηζκνχ ζην Βφξεην Αηγαίν». θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 

απνηχπσζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πξνζθπγηθνχ-κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο γηα ην έηνο 2015 θαη 

ην 2016, ζηηο ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ησλ λεζηψλ. Τπεχζπλνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ν 

επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ν δηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σνπξηζηηθψλ 

Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ, δξ. Θεφδσξνο ηαπξηλνχδεο θαη ν αληηπξχηαλεο ηνπ Varna University of 

Management, θαζεγεηήο Stanislav Ivanov. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεζζάξσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο θαη Κσο) 

ηα νπνία δέρζεθαλ ηδηαίηεξα καδηθέο ξνέο πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ (Κνπζνπλή, 2016). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα παξνπζίαζαλ κηα ηδηαίηεξα αξλεηηθή επηξξνή ηνπ πξνζθπγηθνχ- 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Οη 

επηπηψζεηο δελ ήηαλ ίδηεο ζε φια ηα λεζηά ηεο έξεπλαο, αιιά δηέθεξαλ αλάινγα κε ηηο 

πξνζθπγηθέο-κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ηελ ηνπξηζηηθή δπλακηθή θάζε λεζηνχ, αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, ην λεζί ηεο Λέζβνπ εμαηηίαο 

ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ πξνζθπγηθψλ-κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πνπ δέρζεθε, είρε ζαθψο 

δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ. Αθφκα, ηδηαίηεξα αξλεηηθή ήηαλ ε 
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επίπησζε ηνπ πξνζθπγηθνχ - κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζηελ εηθφλα, ηφζν ησλ λεζηψλ, φζν, 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαη ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα λεζηά έρνπλ παξακείλεη ζην επίθεληξν 

ηεο δηεζλνχο δεκνζηφηεηαο γηα πνιινχο κήλεο θαη, παξά ηελ πξνβνιή ηεο αιιειεγγχεο ησλ 

θαηνίθσλ, ε δεκνζηφηεηα είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνλφηεηα αξλεηηθή, ηείλνληαο λα 

κεηαηξέςεη αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ησλ λεζηψλ (Κνπζνπλή, 2016). 

πκπεξαίλνληαο, ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ επεξεάδεη ζαθψο ηελ 

νηθνλνκία κέζσ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ ζηήξημε ησλ 

πξνζθχγσλ, αιιά φρη ηφζν ηνλ ζεκαληηθφ παξάγνληα εζφδσλ ηεο ρψξαο πνπ είλαη ν ηνπξηζκφο. 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Καζεκεξηλή», ην έηνο 2016, ν πξψελ νηθνλνκηθφο 

ζχκβνπινο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Φηιίπ Λεγθξέλ, αλέθεξε φηη ην πξνζθπγηθφ 

ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία καθξνπξφζεζκα. Οη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα  

δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, λα απμήζνπλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα θαη λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηπιένλ, νη κηζζνί πνπ 

ζα ιακβάλνπλ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληάμεσλ θαη ηνπ θξάηνπο, 

Παξάιιεια είλαη απίζαλν ε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ λα νδεγήζεη ζε κείσζε κηζζψλ ή ζε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο γηα ηνπο ληφπηνπο εξγάηεο, ππνζηεξίδεη ν Λεγθξέλ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη 

φηη, αλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ, ε απνξξφθεζε ηφζσλ πνιιψλ πξνζθχγσλ ζα 

απμήζεη ην δεκφζην ρξένο θαηά ζρεδφλ 69 δηζ. επξψ κεηαμχ 2015 θαη 2020, θαηά ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν νη πξφζθπγεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 126,6 δηζ. επξψ, 

αλαινγία ζρεδφλ δχν πξνο έλα. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε «ε βαζηθή παξαλφεζε είλαη πσο νη 

πξφζθπγεο απνηεινχλ νηθνλνκηθφ βάξνο, παξαλφεζε πνπ αζπάδνληαη αθφκε θαη άλζξσπνη πνπ 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε είζνδφο ηνπο ζα έρεη θφζηνο, αιιά είλαη απηφ πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε». 

Χζηφζν, ν Λεγθξέλ πξνεηδνπνηεί φηη ζα πεξηνξηζηεί ε ζεηηθή επίδξαζε αλ ε Δπξψπε δελ ιάβεη 

ακέζσο κέηξα ψζηε λα επηηαρχλεη ηελ είζνδν ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Τπνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ρνξεγεζεί άδεηα εξγαζίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν γηα φζν δηάζηεκα 

δηαξθεί ε επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε επηβξάδπλζε ηνπ θξάηνπο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ επεηγφλησο καζήκαηα γιψζζαο θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο 

φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο. Ζ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο πεξηνξίδεη 

ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, δηαζθαιίδεη φηη ζπλεηζθέξνπλ κε εηζθνξέο 

θαη θφξνπο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. (Kingsley, 2016).   
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χκθσλα κε άξζξν πνπ έγξαςε ν Γηψξγνο Αγγειφπνπινο (επίθνπξνο θαζεγεηήο ΑΠΘ) θαηά ην 

έηνο 2019 κε ηίηιν «Πφζα ζηνίρηζαλ/ζηνηρίδνπλ ζηνλ Έιιελα νη πξφζθπγεο;», ππνζηεξίδεη φηη 

νη Έιιελεο πνιίηεο σθειήζεθαλ νηθνλνκηθά απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

Δ.Δ., πξνθχπηεη φηη ηα δχν βαζηθά Σακεία ηεο Δ.Δ. πνπ παξέρνπλ πφξνπο γηα ην πξνζθπγηθφ, ην 

Σακείν γηα ην Άζπιν, ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Δλζσκάησζε (AMIF) θαη ην Σακείν 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF), παξείραλ γηα ηελ αξσγή ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα 816,4 

εθαη. € απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα. ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη άιια 613,5 

εθαη. € πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα βνήζεηαο εζληθνχ επηπέδνπ (κε πφξνπο ηεο Δ.Δ.) ηεο 

πεξηφδνπ 2014 – 2020. ηελ αξρηθή πεξίνδν (2015 – 2017) ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο απηά ηα ρξήκαηα απνξξνθήζεθαλ ζε έξγα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ (π.ρ. 

θαηαπιηζκνί), ζε πιηθά θαη είδε πξψηεο αλάγθεο, ζε κεηαθνξέο απφ ηα λεζηά, ζε κηζζνχο 

πξνζσπηθνχ, ζηελ πεξίζαιςε (π.ρ. ηξνθνδνζία). 

ην επφκελν δηάζηεκα, απφ ην 2017 θαη κέρξη ζήκεξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία σθειείηαη απφ ηα 

πνζά ηνπ πξνζθπγηθνχ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο (π.ρ. κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ πνπ 

αζρνιείηαη ζε δνκέο θηινμελίαο, ζε ΜΚΟ, ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), κέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο θαηαλάισζεο (π.ρ. «θνππφληα» ή πηζησηηθέο θάξηεο πνπ έρνπλ νη πξφζθπγεο θαη ςσλίδνπλ 

είδε πξψηεο αλάγθεο) θαη κέζσ ησλ ελνηθίσλ ζε δηακεξίζκαηα θαη μελνδνρεία. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεη βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθέο κειέηεο νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο δελ «παίξλνπλ ηηο 

δνπιεηέο ησλ ληφπησλ» αιιά δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ή θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πνπ νη 

ληφπηνη δελ αμηνπνηνχλ. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Γηψξγν Αγγειφπνπιν, ε εξψηεζε 

πνπ ηίζεηαη γηα ην «πφζν ζηνίρηζαλ/ζηνηρίδνπλ ζηνλ Έιιελα νη πξφζθπγεο» είλαη βαζηά ιάζνο, 

δηφηη νη αλζξψπηλεο δσέο πνπ έρνπλ ζσζεί δελ κεηξηνχληαη κε νηθνλνκηθνχο δείθηεο θφζηνπο – 

νθέινπο (Αγγειφπνπινο, 2019). 

 

2.2.3. Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ 

Παξά ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ ξνψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα εμεηαζηνχλ θαη νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Αξρηθά, ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ γεγελή 

πιεζπζκφ θαη ζηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο θαζίζηαηαη δχζθνιε, είηε ιφγσ ηεο δηαθνξάο ηεο 

γιψζζαο, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη κία θνηλή γιψζζα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 
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επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο  νη δχν ιανί. Σν εκπφδην ηεο γιψζζαο είλαη πηζαλφ λα εληζρχεη ηνλ 

αξγφ ραξαθηήξα ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ ιαψλ. Πέξα απφ ηε γισζζηθή δηαθνξά, άιιν έλα 

ζηνηρείν πνπ έρεη επίπησζε ζηηο κεηαμχ ηνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη ν πνιηηηζκφο θαη ε 

δηαθνξά θνπιηνχξαο. χκθσλα κε ηηο Αζαλαζνπνχινπ Μ., Υξηζηνδνχινπ Δ. (2012), ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (θνηλή θαηαγσγή, γελεαινγία, γιψζζα, θνπιηνχξα, ζξεζθεία, δεζκνί κε 

έλα ηφπν) παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη  ησλ πεπνηζήζεσλ. 

Οη πξφζθπγεο αληηκεηψπηζαλ δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζκφ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ θαηάζηαζε έγηλε 

πην πεξίπινθε απφ ηε δηεηία 2015-2016 θαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ απμήζεθε αλεμέιεγθηα µε 

άκεζεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο, φζν θαη γηα ηνπο εκεδαπνχο θαηνίθνπο. Οη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ (hotspots) ζηελ Διιάδα θαη ζηηο 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ήηαλ δχζθνιεο θαη ζπρλά παξνπζηάδνληαλ εληάζεηο. Απηέο νη 

ζπλζήθεο ελίζρπζαλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ελψ θαη ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη 

ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη απιψλ πνιηηψλ πξνο βνήζεηα κεηψζεθε εθ ησλ 

πξαγκάησλ. Δπίζεο, ππήξμαλ αληηπαξαζέζεηο είηε µε κεξίδα Διιήλσλ, είηε κεηαμχ ηνπο, γηαηί 

ζην ζχλνιφ ηνπο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο µε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο. Ζ εζλνηηθή 

ηζνξξνπία επεξεάζηεθε θαη ζπρλά πξνζθιίλνληαλ ζπγθξνχζεηο. πγθεθξηκέλα, ππήξραλ κελ, 

θαηεγνξίεο απφ ηνπο πξφζθπγεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ δε, ν γεγελήο 

πιεζπζκφο θαηεγνξνχζε ηνπο πξφζθπγεο γηα φιεο ηηο δπζάξεζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλέβαηλαλ (ίκνο, 2018).  

ε πην πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2018 κε ζέκα «Αλάιπζε δηαβάζκηζεο 

θηλδχλνπ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2015 έσο ζήκεξα», αλαθέξεηαη φηη ε 

πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ήηαλ ε αθνξκή γηα πνιιαπινχο επηκέξνπο θηλδχλνπο θαη είρε 

πνιιέο ζπλέπεηεο (FRONTEX, 2018). Αξρηθά, πξνθιήζεθαλ εληάζεηο ιφγσ ηεο απνζεκαηηθήο 

ζπγθέληξσζεο πξνζθχγσλ εληφο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο (Miller & Chtouris, 2017). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ ζηα άιια θξάηε ηεο Δ.Δ. Με ηελ έθξεμε ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ έλα θιίκα θαρππνςίαο θαη θφβνπ πξνο ηνπο πξφζθπγεο, 

ην νπνίν αλαδσπχξσζε ηελ μελνθνβία θαη ηνλ εζληθηζκφ, ζε φηη αθνξά ηνπο πξφζθπγεο 

(Krzyżanowski et al., 2018). Με απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλαλ εχθνινη ζηφρνη ζηηγκαηηζκνχ απφ 

νπνηνδήπνηε ηνκέα, φπσο ε πνιηηηθή θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Απηά φια ζπλέβαιαλ φρη κφλν 

ζηε κεηαβνιή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ πνιηηψλ, αιιά ζπρλά νδήγεζαλ ζε θπζηθή βία απέλαληη 
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ησλ πξνζθχγσλ (Boukala & Dimitrakopoulou, 2018). πγθεθξηκέλν παξάδεηγκα μελνθνβίαο, 

απνηέιεζαλ ηα λεζηά πνπ έδεζαλ απφ θνληά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ηνπ 2015, κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ ειιεληθή θνηλφηεηα πνπ παξαθνινπζνχζε θαζεκεξηλά ηα 

δξψκελα, βαζκηαία απέθηεζε «αληηπξνζθπγηθά» αηζζήκαηα, πνπ απνηέιεζαλ ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε ζηελ άλνδν ησλ εζληθηζηηθψλ θνκκάησλ (Vasilakis, 2018). 

Δπηπιένλ, ηέζεθαλ θάπνηα δεηήκαηα αζθάιεηαο. Σν παξαπάλσ ζπλέβε, δηφηη θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν ζηελ Δπξψπε παξνπζηάζηεθαλ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, απφ πξφζθπγεο πνπ είραλ 

πεξάζεη ηα ζχλνξα. Δπνκέλσο, ν γεγελήο πιεζπζκφο ηαχηηδε ηελ ηξνκνθξαηία κε ηνπο 

πξφζθπγεο (Λακπξφπνπινο, 2016). Δπηπξφζζεηα, κηα αθφκα θνηλσληθή ζπλέπεηα είλαη θαη ε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ πξνζθχγσλ, εμαηηίαο ηεο απξνζδηφξηζηεο θαηάιεμεο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία (Bossis & Lampas, 2018). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεξίδα αλζξψπσλ  

πνπ δνχζε θαη δεη θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα δηθή ηεο θιεηζηή 

νκάδα, ε νπνία ιακβάλεη ηελ απφξξηςε θαη αληηκεησπίδεηαη κε ερζξφηεηα, απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ηα πξνλφκηα πνπ δέρνληαη νη πξφζθπγεο, παξαηεξείηαη, 

φηη θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαη ζηέγαζε θαη θνηλσληθά επηδφκαηα, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα εξγάδνληαη ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα (Ministry of Migration 

Policy Asylum Service, 2014). Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θη ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνζθέξνπλ θζελά εξγαηηθά ρέξηα 

ζπληειψληαο ζηελ πξνηίκεζε ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο, κε κεησκέλνπο κηζζνχο (Φίιεο, 2017). 

Σέινο, ππάξρεη θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα λεζηά ππνδνρήο 

(UNHCR, 2017). Ζ αλαζθάιεηα ησλ λεζηψλ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πγεηνλνκηθήο 

πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεο πςειήο ζπλάζξνηζεο θαη ησλ ζπλαλαζηξνθψλ ησλ πξνζθχγσλ ζηνπο 

ρψξνπο, φπνπ δηακέλνπλ. 

ε κηα ρψξα πνπ δέρεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξνο ηελ θνηλσλία. πγθεθξηκέλα, κε ηελ 

έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, ππάξρεη ζπλχπαξμε κεηαμχ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θη έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. Έηζη, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. Λέγνληαο πνιππνιηηηζκηθφ θαηλφκελν ελλννχκε ηελ ζπλχπαξμε ζε 

έλα δεδνκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν κηαο πνιιαπιήο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, ε νπνία θπξίσο 
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εδξάδεηαη ζε εζλνηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή δηαθνξά. Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα 

εθθξάδεηαη επίζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ, ησλ πξνηχπσλ δσήο θαη δηαβίσζεο, ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα, ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο θαη ηεο θηινζνθηθήο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζπλχπαξμεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, αμίεο θαη ηξφπν δσήο (Καξακάλνπ, 2016).  

Ο θαζεγεηήο Κηηξνκειίδεο Π. (2010), ππνζηεξίδεη φηη πξνέρεη ε χπαξμε θαλφλσλ θνηλσληθήο 

ζπλχπαξμεο, ψζηε νη θνηλσλίεο λα απνθχγνπλ καδηθέο κνξθέο έθλνκεο ζπκπεξηθνξάο. Δμίζνπ 

αλαγθαίν πξναπαηηνχκελν είλαη ε χπαξμε παηδείαο, πνπ ζα εδξάδεηαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γιψζζαο θαη ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ πνιηηηζκνχ, ψζηε ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα λα κελ εθπέζεη 

ζε θνηλσληθή ζχγρπζε θαη λα απνβεί αγσγφο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο Παπαρξήζηνο (2007), 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί λα ππάξμεη δηάινγνο πνιηηηζκψλ θαη λα 

δεκηνπξγεζεί θνηλφο ηφπνο, κέζσ κηαο ινγηθήο δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Να ζεκεησζεί επίζεο πσο «είλαη ζεκαληηθφ φηη νη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηνηρεία ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο, φπσο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο 

φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο, εθπαίδεπζεο ή θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ή ηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ 

ηερληθψλ ηεο γεσξγίαο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ άγλσζηεο ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο» (Ξαλζάθε, 

2018).  

 

2.3. Πϊσ διαμορφϊνεται και επθρεάηεται θ κοινι γνϊμθ, ςχετικά με τουσ πρόςφυγεσ, ςε όλο τον 

Ελλαδικό χϊρο τα τελευταία πζντε (5) ζτθ. 

2.3.1. Η επιρροι τθσ κοινισ γνϊμθσ 

Ζ θνηλή γλψκε ζχκθσλα κε κεγάινπο ζεσξεηηθνχο ηνπ γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ είλαη κηα 

θαηαζθεπή, δειαδή κηα ζπλζεηηθή έθθξαζε κηαο ζπλνιηθήο αληίιεςεο φπνπ ηε ζπκκεξίδεηαη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ (Υαηδεθσλζηαληή, 1983 θαη Lippmann, 1988). ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο παξεκβαίλνπλ ζπκθέξνληα, πεπνηζήζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο, κχζνη ή καδηθέο 

θνβίεο (Lippmann, 1988). Ηδηαίηεξα επάισηε είλαη ε θνηλή γλψκε ζε πξνπαγαλδηζηηθνχ 
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ραξαθηήξα επηδξάζεηο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ή ζηηγκέο νκαδηθνχ παληθνχ, πνπ πξνθαινχληαη 

απφ θπζηθά αίηηα ή άιινπο έθηαθηνπο παξάγνληεο. Δπεξεάδεηαη αλάινγα απφ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ αηφκσλ ή ηελ θιίκαθα ζπλεηδεηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ιαψλ θαη 

ησλ νκάδσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην άηνκν ιεηηνπξγεί σο παζεηηθφο δέθηεο 

κελπκάησλ, ε θνηλή γλψκε θαηαιήγεη λα είλαη έλα θαηαζθεπαζκέλν πξντφλ (Υαηδεθσλζηαληή, 

1983).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Διιάδα ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ήξζε αληηκέησπε κε έλα ηεξάζηην 

πξνζθπγηθφ θχκα, φπσο αλαθέξεηαη θαη αλαιπηηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Έρνληαο ζην 

πξνζθήλην ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή αλαηαξαρή, ε ζηάζε ηεο πξνο ηηο πιεζπζκηαθέο ξνέο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζε 

ην θαηλφκελν απηφ, επεξεάζηεθε θαη δηακνξθψζεθε απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αξρηθά, νη 

ζπγθπξίεο πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ κε ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε ηεο πξνζθπγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, επεξεάδεη ηελ θνηλή γλψκε. Δπίζεο, ηα 

ΜΜΔ αζθνχλ επηξξνή αλάινγα κε ην ηξφπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηνπο 

πξφζθπγεο. Δπηπιένλ, επηξξνή απνηειεί θαη ε ζηάζε ηεο Δ.Δ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ. Σέινο, άιινο έλαο παξάγνληαο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε πνπ έρεη ππάξμεη απφ 

δξάζεηο νξγαλψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ε θνηλή γλψκε λα κελ 

δέρεηαη επηξξνή απφ θάπνηνπο παξάγνληεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη Έιιελεο ληψζνπλ 

αιιειεγγχε θαη ελζπλαίζζεζε πξνο ηνπο πξφζθπγεο ιφγσ ησλ βησκάησλ ηνπο ή ιφγσ ησλ 

πξνγφλσλ ηνπο (π.ρ θαηαγσγή απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ). Με απνηέιεζκα, νη άλζξσπνη λα 

πξάηηνπλ αλζξψπηλα θαη ζπλεηδεηά, βνεζψληαο κε θάζε ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο (βι. θεθ. 1). Οη 

παξαπάλσ παξάγνληεο ζα αλαιπζνχλ ζην ππνθεθάιαην απηφ. 

Ζ θνηλή γλψκε επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζπγθπξίεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ε θνηλή γλψκε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, έρεη επεξεαζηεί θαη δηακνξθσζεί βάζεη ηνπ πξνζθπγηθνχ 

θαηλνκέλνπ πνπ επηθξαηεί. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ „Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο: 

Γηαλένζηο (2017), «ε πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε θαη ην καδηθφ θχκα πξνζθχγσλ πνπ έθηαζαλ 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ην θαινθαίξη ηνπ 2015 απνηέιεζαλ έλα ηζρπξφ ζνθ γηα ηνπο Έιιελεο, 

πνπ αλεζχρεζαλ ηδηαίηεξα γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ». Αξρηθά, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα 

επηδείλσζε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πξνμέλεζε αλεζπρίεο ζηνπο 

Έιιελεο γηα ην κέιινλ. 
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Γεληθά, ε ειιεληθή θνηλή γλψκε δελ απνηειεί θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα. Αληίζεηα, αθνινπζεί ηηο 

δηεζλείο ηάζεηο. Έλα κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε ρψξα καο 

είδε ζηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ κηα δηπιή απεηιή: α) καθξνπξφζεζκα, φηη ε άθημε κεγάινπ 

αξηζκνχ κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δεκνγξαθηθέο ηζνξξνπίεο θαη λα 

πξνθαιέζεη δπλεηηθά αλεπηζχκεηεο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο, θαη β) βξαρππξφζεζκα, φηη αλάκεζα 

ζηνπο πξφζθπγεο ν θίλδπλνο λα εηζξεχζνπλ ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο ήηαλ πνιχ κεγάινο. 

Κάπνηνη Δπξσπαίνη πνιηηηθνί, κάιηζηα, ηαχηηζαλ ηνπο πξφζθπγεο κε ηνπο ηδηραληηζηέο. Οη 

Έιιελεο, αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη επεξεαζκέλνη απφ απηέο, 

εθθξάδνπλ έληνλν θφβν γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο πξφζθπγεο (Μαξαληδίδεο, 2017). 

Οπζηψδεο δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζηε ζηάζε έλαληη ηνπ πξνζθπγηθνχ/κεηαλαζηεπηηθνχ αλάκεζα 

ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Ζ Βφξεηα Διιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, παξνπζηάδνπλ αηζζεηά εληνλφηεξε αξλεηηθή ζηάζε ζε 

ζχγθξηζε κε απηή ηεο ππφινηπεο ρψξαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αθελφο θαλεξψλεη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα γηα ηηο δπζθνιίεο ηθαλνπνηεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ θαη αθεηέξνπ πξνεηδνπνηεί αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε αθξαίσλ θαη ξαηζηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε ηκήκαηα ηεο ρψξαο κε ηζρπξή ζπγθέληξσζε πξνζθπγηθνχ ή κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Δληνχηνηο, παξά ηελ άλνδν ησλ αηζζεκάησλ αλεζπρίαο θαη θφβνπ, δελ εκθαλίδεηαη 

θάπνηα έθξεμε «επηζεηηθψλ» μελνθνβηθψλ αληηδξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηα παηδηά (απφθηεζε ηζαγέλεηαο, έληαμε ζην ζρνιείν ησλ πξνζθπγφπνπισλ) ε 

ειιεληθή θνηλσλία δείρλεη αλνηρηή θαη ζπκπνλεηηθή. «Πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο ηζρπξήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη πξφζθπγεο ηνπ 1922, «ε 

πξνζθπγηά» θαη «ν πξφζθπγαο» ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο γελλνχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα» 

(Μαξαληδίδεο, 2017). 

Παξφια απηά δελ εθιείπνπλ θαη ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζηαηηθά ζε πφιεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζην Χξαηφθαζηξν, ηε Φηιηππηάδα θαη ηελ Κσ, φπνπ νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ έθεξαλ αληηξξήζεηο ζηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Καζεκεξηλή, 2016). 

Παξφιν πνπ νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ βίσζαλ ηηο καδηθέο αθίμεηο ηνπ 2015 κε ζρεηηθή αλνρή 

αθφκε θαη κε κεγαινςπρία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε εκθάληζε ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ 

εγθισβηζκέλνπ πιεζπζκνχ πνπ δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο, ππξνδφηεζαλ έλα μελνθνβηθφ 
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παξαιήξεκα ζε θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ. Βίαηεο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο θαηά ησλ πξνζθχγσλ 

θαζψο θαη επηζέζεηο ζε αιιειέγγπνπο πνιίηεο θαη εξγαδφκελνπο ησλ ΜΚΟ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξνζθχγσλ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Υίν, ζηελ Λέξν θαη ηελ άκν (ηεβήο, 2018). 

Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη νη εμνλησηηθέο 

ζπλζήθεο επηβίσζεο πνπ ηνπο είραλ επηβιεζεί, είραλ άκεζα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επεκεξία 

θαη ηε δσή φρη κφλν ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ. H πξαγκαηηθφηεηα απηή είρε σο άκεζν 

επαθφινπζν ηηο ζπρλέο εληάζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ απνμέλσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ απφ ηνλ 

πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ πνπ είρε πιένλ εγθισβηζηεί ζηα λεζηά (ηεβήο, 2018). 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ σο έλα ζεκαληηθφ δήηεκα έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη αλακθηζβήηεηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Σα ΜΜΔ, απφ ην ζηάδην 

επηινγήο εηδήζεσλ έσο ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ελφο δεκνζηεχκαηνο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο ηνπ πξφζθπγα/κεηαλάζηε θαη ηεο δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο ησλ 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ είζνδν θαη παξακνλή 

ηνπ ζηελ Διιάδα (Γαβξηήι, 2018). Πην αλαιπηηθά, θαζψο ην θαηλφκελν ηνπ πξνζθπγηθνχ 

βξίζθεηαη ζε έμαξζε, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αζρνινχληαη δηαξθψο κε ην ζέκα απηφ. 

Γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο γηα ηηο εμειίμεηο επί ηνπ ζέκαηνο, ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, αιιά θαη απφ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ θαη ηελ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ κέζσ δσξεάο ρξεκάησλ, ηξνθίκσλ, 

ξνπρηζκνχ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο (Dixon, Hawkins, Juan-Torres 

θαη Kimaram, 2019). 

 

2.3.2. Ο ρόλοσ των ΜΜΕ.  

Ζ ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ επηδξά ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, κέζσ ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ αλαξηψληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ην 2015 κεγάινο αξηζκφο 

πξνζθχγσλ πέξαζε ηα ειιεληθά ζχλνξα. Οη επξσπατθέο θαη εγρψξηεο αξρέο εκθαλίζηεθαλ 

απξνεηνίκαζηεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ (Γεσξγηάδνπ, 2015). Δπηπιένλ, ε 

έιιεηςε νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο θαη ε αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα δηαρεηξηζηεί ηα 

θχκαηα ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ επεξέαζε ηνπο θαηνίθνπο, πξνθαιψληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. 

Αλ θαη ε ηφηε ηζρχνπζα θπβέξλεζε, έδεηρλε επαηζζεζία επί ηνπ ζέκαηνο θαη ήηαλ πξφζπκε λα 

ρνξεγήζεη άζπιν θαη έγγξαθα, ηαπηφρξνλα έδεηρλε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζπλάκα 
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αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. ε γεληθφηεξα πιαίζηα ππήξρε δηάζεζε απφ ηε ρψξα λα βνεζήζεη. Οη 

δήκνη, ε Δθθιεζία, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη πνιίηεο πξνζθέξνπλ ζίηηζε θαη ζηεγάδνπλ 

φζνπο κπνξνχλ. Δπηπιένλ, απφ δεκνζηεχκαηα ηεο „Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, 

παξνπζηάζηεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Κσλζηαληάξαο, 

2015). Μέζα ζηα πιαίζηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, πινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θπξίσο γηα ηνπο λένπο ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ, 

πξνψζεζεο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ζεηηθήο αιιαγήο ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, 2015). 

Όπσο αλαθέξεη ν επηθνηλσληνιφγνο – δεκνζηνγξάθνο Υαιαβαδήο (2016 – 2017), ν ηξφπνο 

πξνβνιήο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο απφ ηα ΜΜΔ έρεη ζπληειέζεη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο Διιεληθήο θνηλήο γλψκεο. πρλά ηα ΜΜΔ ζπλζέηνπλ θαη εληζρχνπλ πνιιέο 

θνξέο ηελ εηθφλα ησλ πξνζθχγσλ, άιινηε αξλεηηθά θη άιινηε ζεηηθά. χκθσλα κε ηελ Αιεμίνπ 

(2017) νη εηδήζεηο πνπ επηιέγνληαη θαη ην πσο παξνπζηάδνληαη, επεξεάδνληαη απφ ζπληζηψζεο 

ζρεηηθέο κε ηα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα ησλ ΜΜΔ, ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηνλ 

έιεγρν. Απφ ηελ κηα πιεπξά ηα ξεπνξηάδ πξνβάιινπλ ηα πξφζσπα ησλ πξνζθχγσλ θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, παξαθάκπηνληαο ηα 

αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν  ηα 

ΜΜΔ λα ζπληείλνπλ ζηε κε απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ θαη ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη ζαλ 

αίηην ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη σο άκεζα απηνπξγνί ζηελ φμπλζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. 

 

2.3.3. Η επιρροι των οργανϊςεων που τάςςονται υπζρ των προςφφγων.  

Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο δελ είλαη ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ θνηλή γλψκε ησλ πνιηηψλ ηεο Διιάδνο. Άιινο έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε, είλαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν θχξηνο Μάλνο Κακπνπξίδεο, θάηνηθνο ηεο Δηδνκέλεο, ν νπνίνο ζε 

ζπλέληεπμε ηνπ ην 2016 αλαθέξεη φηη πξνέξρεηαη θη απηφο απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ. 

Γείρλνληαο επαηζζεηνπνίεζε πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη έρνληαο πξφζεζε θαη 

ζέιεζε λα βνεζήζεη, ππνδέρεηαη θαη θηινμελεί ζην ζπίηη ηνπ πξφζθπγεο (Κακπνπξίδεο, 2016). 

Ζ θίλεζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη γηα άιινπο θαηνίθνπο ηεο 
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ρψξαο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα έρνπλ δήζεη κηα ίδηα ή παξφκνηα θαηάζηαζε θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα κε ελζπλαίζζεζε. 

Δπηξξνή απνηειεί θαη ε πξνβνιή δξάζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ νξγαλψζεηο πνπ 

ηάζζνληαη ππέξ ησλ πξνζθχγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Actionaid θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

πιεξνθνξήζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, ελεκέξσλε ζπλερψο ηα ΜΜΔ, κε 

δειηία Σχπνπ θαη ηζηνξίεο πξνζθχγσλ θαη παξάιιεια, έθαλε έθηαθηε έθθιεζε νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ. Σέινο, 

άζθεζαλ ζεζκηθή πίεζε, μεθηλψληαο εθζηξαηείεο θαη ζηέιλνληαο επηζηνιή ζηνπο Έιιελεο 

βνπιεπηέο λα κελ ζηεξίμνπλ ηξνπνινγία ζηε Βνπιή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ζα επηηξεπφηαλ 

πιένλ ζηνπο επάισηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο λα 

κεηαθέξνληαη απφ ηα λεζηά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη λα ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Δ.Δ. 

κέζσ ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε φια ηα παξαπάλσ ζπλέδξακαλ θαη νη πνιίηεο, κέζσ 

εζεινληηθψλ εξγαζηψλ, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη δηαδίδνληαο ηα κελχκαηα ηνπο ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα (Actionaid, 2019). Δπηπιένλ, ε UnicefGreece, δεκνζηεχνληαο βίληεν κηθξνχ κήθνπο, 

πξνζπαζεί λα θάλεη επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ησλ ζεαηψλ, δείρλνληαο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, πνπ βηψλνπλ νη πξφζθπγεο θαηά ηελ πνξεία έιεπζεο ηνπο ζηε ρψξα. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεη ζηα παηδηά, ηα νπνία απνηεινχλ πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ ρξήδεη πάληα θξνληίδαο 

θαη πξνζηαζίαο (UnicefGreece, 2015). 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ άξζξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ζην νπνίν Έιιελαο πνιίηεο 

θαηαζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο. Δπεξεαζκέλνο απφ δξάζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ νξγαλψζεηο ππέξ ησλ πξνζθχγσλ θαη έρνληαο ζπκκεηάζρεη θαη 

ν ίδηνο ζε απηέο, παξαθηλήζεθε θαη θηινμέλεζε κηα νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ ζηελ νηθεία ηνπ. 

Μεηά απφ εξψηεζε πνπ ηέζεθε απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν, γηα ην πσο πήξε ηελ απφθαζε λα 

θηινμελήζεη κηα νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ, ν ίδηνο εμήγεζε φηη ζαλ εζνπνηφο ζπκκεηείρε ζε 

αξθεηέο δξάζεηο γηα ηνπο πξφζθπγεο. «Έηζη απνθαζίζακε φηη ζα ζέιακε λα θηινμελήζνπκε θαη 

κία νηθνγέλεηα. Μεηά απφ αξθεηφ θαηξφ ήξζε ζηελ δσή καο ε Φάληνπα κε ηα παηδηά ηεο. Δίλαη 

κία ζπλάληεζε δχν θφζκσλ. Πηζηεχσ φκσο φηη απηή κπνξεί λα καο θάλεη φινπο θαιχηεξνπο» 

(Καξακήηζνο, 2016). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ, νη νπνίνη δελ ρξεηάδεηαη λα επεξεαζηνχλ ή λα 

παξαθηλεζνχλ απφ θάπνηα ελέξγεηα, ψζηε λα δείμνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο πξνο ηνπο 
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πξφζθπγεο. Μέζα απφ ζπλεληεχμεηο ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο, φπνπ νη θάηνηθνη έρνπλ ππνζηεξίμεη θαη θηινμελήζεη νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πξάηηνληαο αλζξψπηλα. 

 

2.3.4. Πϊσ διαμορφϊνεται και επθρεάηεται αρνθτικά θ κοινι γνϊμθ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νη πνιίηεο πνπ αληηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ θηινμελία 

πξνζθχγσλ. Όπσο δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» ην 2016, ν γεγελήο 

πιεζπζκφο θαηεγνξεί ηε ζηάζε θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ νξγαλψζεσλ, φηη κεξηκλνχλ 

γηα ηε ζηέγαζε κφλν ησλ πξνζθχγσλ θαη φρη ησλ Διιήλσλ, πνπ έρνπλ εμίζνπ αλάγθε. 

Δπεξεαζκέλνη απφ πξνθαηαιήςεηο θαη απφ ηζηνζειίδεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη γίλνληαη 

πιεηζηεξηαζκνί ζπηηηψλ γηα ηελ θηινμελία πξνζθχγσλ αιιά θαη άιισλ παξφκνησλ αλαξηήζεσλ 

θξαηάλε κία ερζξηθή, θαη απνζηαζηνπνηεκέλε ζηάζε. πρλά δε, ζηνρνπνηνχλ ηνπο πξφζθπγεο, 

αιιά θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ζπηηηψλ πνπ ηνπο θηινμελνχλ, θαιψληαο θαζεκεξηλά ηελ 

αζηπλνκία, ηζρπξηδφκελνη ηελ δηαηάξαμε ηεο θνηλήο εζπρίαο. Σα παξαπάλσ, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζε άιια ζπίηηα γεγελψλ (Φσηηάδε,2016). 

Δπηπιένλ, νη Έιιελεο αλεζπρνχλ αξθεηά γηα νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο, δειαδή 

εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο, γηα ην αλ απηνί πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα ήηαλ θαη είλαη πξαγκαηηθά 

πξφζθπγεο ή νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θαη έρνπλ αλεζπρίεο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν 

αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο Διιάδαο (Dixon, Hawkins,  Juan-Torres, θαη 

Kimaram, 2019). 

Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ αληηιήςεηο πεξί αλαηαξαρήο θαη απψιεηαο ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο απφ 

ηηο Αξρέο, αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ην εάλ νη πξφζθπγεο δεκηνπξγνχλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα ιφγσ ηεο απμεκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο ή ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

αηζζάλνληαη δπζθνξία γηα ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Παξφιν πνπ ηα θίλεηξα ησλ λενεηζεξρφκελσλ αλαγλσξίδνληαη σο λφκηκα, 

νη Έιιελεο, βιέπνληαο πφζν δχζθνια βηψλνπλ νη ίδηνη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα θξνληίζνπλ ηφζν κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ απφ 

άιιεο ρψξεο. Να αλαθεξζεί φηη ην 73% ησλ Διιήλσλ θνβφηαλ φηη, αλ επέηξεπαλ ζε πξφζθπγεο 

λα έξζνπλ ζηε ρψξα, ηφηε ζα ελζάξξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξνπο πνπ δελ ήηαλ πξαγκαηηθνί 

πξφζθπγεο λα πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ ζηελ Δπξψπε. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο 
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αλαθνξηθά κε ηελ Διιεληθή ππνζηήξημε ηεο ζέζεο πεξί θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ, ήηαλ ε 

αλεζπρία ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ γηα ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. πλνιηθά, 67% ησλ Διιήλσλ 

ζπκθσλεί φηη πξέπεη λα γίλνπλ απνδερηνί νη πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, θαζψο αλέθαζελ 

δηαθαηείραλ κηα θνπιηνχξα αιιειεγγχεο θαη ζπκπφληαο. Έλα αθφκα πςειφηεξν πνζνζηφ, ην 

80% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, δειψλεη φηη, εάλ νη πξφζθπγεο ζέβνληαη ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ θαη απνδέρνληαη ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο, ζα πξέπεη λα είλαη εππξφζδεθηνη ζηε ρψξα.  

Χζηφζν, απηή ε ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ δελ ζεκαίλεη, θαηά ηε γλψκε ησλ πεξηζζφηεξσλ Διιήλσλ, φηη νη λενεηζεξρφκελνη 

πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Οη αλεζπρίεο βέβαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

πξφζθπγεο ζπλππάξρνπλ κε ηελ θνπιηνχξα αιιειεγγχεο θαη ζπκπαξάζηαζεο θαζψο θαη κε ηελ 

άπνςε φηη νη πξφζθπγεο πξέπεη λα είλαη εππξφζδεθηνη ζηελ Διιάδα (Dixon, Hawkins, Juan-

Torres θαη Kimaram, 2019). 

Οη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο, ινηπφλ, δηακνξθψλνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, αιιά δελ 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηξξνή απνηειεί ην δπζρεξέο πεξηβάιινλ, ε απφηνκε πηψζε 

ηνπ ειιεληθνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία θαη ηα βηψκαηα ησλ 

παξαηεηακέλσλ εληάζεσλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα κέηξα ιηηφηεηαο. Δπηπιένλ, επηξξνή 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ληψζνπλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ηνπο 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηελ πξφθιεζε 

άθημεο ησλ πξνζθχγσλ, ελψ αληηζέησο νη γεηηνληθέο ρψξεο έρνπλ εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο κε ηελ Διιάδα. „Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο 

ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ πεξί κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ είλαη κηα γεληθά ζεηηθή εηθφλα ηεο 

ειιεληθήο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 (παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί Αιβαλνί βίσζαλ ερζξφηεηα φηαλ έθηαζαλ ζηε 

ρψξα γηα πξψηε θνξά). Απηή ε εκπεηξία θαίλεηαη φηη έρεη πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο 

πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ κε επηηπρία λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο, παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ (Dixon,  Hawkins, Juan-

Torres θαη Kimaram, 2019). 

Δλ θαηαθιείδη, φζνλ αθνξά ζηα παξαπάλσ νη Έιιελεο επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηα δξψκελα 

πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο. θέθηνληαη θαη πξάηηνπλ αλάινγα κε ην πσο παξνπζηάδνληαη ηα 

γεγνλφηα ή κε ην ηξφπν πνπ βηψλνπλ νη ίδηνη ηηο θαηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη 
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ζεηηθά πξνζθείκελνη σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ θαη είλαη 

πξφζπκνη λα θηινμελήζνπλ ηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο. Παξφια απηά ππάξρεη θαη ε αληίζεηε 

πιεπξά, θαηά ηελ νπνία ν γεγελήο πιεζπζκφο θξαηάεη κία αξλεηηθή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε 

ζηάζε σο πξνο ηνπο πξφζθπγεο. 

 

2.4. Η ςυμβολι τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ςτο προςφυγικό φαινόμενο.  

Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηα παξαπάλσ είλαη ε επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. Οη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ πνπ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο, ιφγσ ησλ απεηιεηηθψλ θαη ηξαπκαηηθψλ ζπκβάλησλ πνπ βίσζε. 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Άιισζηε, ε εξγαζία κε 

θνηλφηεηεο κεηνλνηήησλ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πεδία ελδηαθέξνληνο (Εατκάθεο, 2011). 

ηελ θνηλσληθή εξγαζία ν φξνο θξίζε νξίδεηαη σο «ε αλαηξνπή κηαο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο» 

(Βεξγέηε, 2009:27). Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ δηαηαξάζζνπλ ηε κέρξη ηψξα ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε ζε πνιιαπιφ επίπεδν. 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, βέβαηα, απαξαίηεηε είλαη ε εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά σο αληαπφθξηζε ζηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ θαη ηε ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηνλ ίδην ρψξν (Γεκνπνχινπ – Λαγσλίθα, 2011). Οη κεηαθηλνχκελεο 

ξνέο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία. Ζ δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε βνήζεηα, ηελ 

ελδπλάκσζε θαη ηελ ακνηβαία πξνζαξκνγή ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο γηα ηελ φζν πην νκαιή ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν, ζε ςπρνθνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ε δηαπνιηηηζκηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ 

ζπκβνπιεπηηθή ζην κηθξνεπίπεδν θαη παξεκβάζεηο ζην καθξνεπίπεδν, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ζε ζεζκηθέο 

αιιαγέο σο πξνο φθεινο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο νκαιήο ζπλχπαξμήο ηνπο κε ηελ θνπιηνχξα 

ππνδνρήο (Γεκνπνχινπ – Λαγσλίθα, 2011).  
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Ο πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο έρεη δηθαίσκα θαη νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία θαη ζε φ,ηη 

απηή ζπλεπάγεηαη. Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο, ηππηθήο (ζηνπο ζεζκνχο) θαη άηππεο (ζηηο 

ζρέζεηο), είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηελ θνηλσλία (Παπαδνπνχινπ, 2012). χκθσλα κε ηελ 

Γεκνπνχινπ – Λαγσλίθα (2011), ε δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία πξεζβεχεη φηη νη 

κεηνλφηεηεο έρνπλ άκεζα αλάγθε θάιπςεο βηνηηθψλ αλαγθψλ, εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, ηζφηηκεο 

επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ππνζηήξημεο ησλ κεηνλνηήησλ απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπο. 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, αιιά θαη νη κεηαμχ ηνπο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Δπνκέλσο, ν 

επαγγεικαηίαο νθείιεη λα θαηαλνεί ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηνλ 

νπνίν ζπλεξγάδεηαη. 

Σέινο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζηελ παξέκβαζή ηνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη πνιινχο ξφινπο. 

Αξρηθά, πηνζεηεί ηνλ ξφιν ηνπ «ππνζηεξηθηή» δηαθξίλνληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ελζαξξχλνληάο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλνηηθψλ αλαγθψλ (Εατκάθεο, 2011). Δπηπιένλ, έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ 

«ζπλεγφξνπ» κπνξεί λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζηνλ εμππεξεηνχκελν θαη γεγελή πιεζπζκφ, αιιά 

θαη κεηαμχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ. 

Αθφκα, σο «δηακεζνιαβεηήο» κπνξεί λα «κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ππννκάδεο ηεο 

θνηλφηεηαο θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη αηηήκαηα θαη δηαθσλίεο ηνπο κε βάζε αμίεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο» (Εατκάθεο, 2011: 95). Σέινο, ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζήο ηνπ κπνξεί λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

«αμηνινγεηή αλαγθψλ» θαη λα δηεξεπλά ηα πξφβιεκα θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηεο θαη λα παξέκβεη αλαιφγσο θαη θαηφπηλ 

ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο (Εατκάθεο, 2011). 

 

2.4. Υπθρεςίεσ που υποςτθρίηουν τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Κριτθ. 

Οη ππεξεζίεο θαη νη θνηλσληθνί θνξείο ζε θάζε θνηλσλία είλαη απαξαίηεηνη, δηφηη ζπκβάιινπλ 

ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο, έρνληαο θνηλφ ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Γηα ηηο παξαπάλσ νξνινγίεο δελ δίλεηαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θαη 

θνηλφο νξηζκφο. χκθσλα κε ηνλ ηαζφπνπιν (2012:194) νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

δεκηνπξγνχληαη γηα λα θαιχςνπλ θνηλσληθνχο ζηφρνπο, λα επηιχζνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα ή 
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λα πξνιάβνπλ ηε γέλεζε ηνπο. Ννκηκνπνηνχληαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζην 

βαζκφ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Κεληξηθφο ζηφρνο ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ζεσξείηαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, φρη κφλν πξνο ηνπο ρξήζηεο, αιιά θαη πξνο ηηο άιιεο 

νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ε νξγάλσζε, σο κέινο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ νξγαλψζεσλ ζηελ θνηλφηεηα. Όζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα καο ζρεηηθά κε ηνπο 

λενθεξκέλνπο πξφζθπγεο ζηελ Κξήηε, ζειήζακε λα θαηαγξάςνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ ππνζηήξημε, έληαμε θαη κεηεγθαηάζηαζε ζηελ ρψξα πνπ επηζπκνχλ ή 

θαη ζηελ κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηε ρψξα καο. 

 

2.4.1. Τμιμα κοινωνικισ πολιτικισ - καινοτόμων δράςεων - δθμόςιασ υγείασ - ιςότθτασ των φφλων 

(Κρατικόσ – κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ). 

θνπφο θαη αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ εκεξνκελίαο θαηάζεζεο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο. 

Δπίζεο, ζπλεξγαδφκελνη κε ην ηκήκα πιεξεμνχζηνη/εμνπζηνδνηεκέλνη δηθεγφξνη θαζνξίδνπλ ηα 

ξαληεβνχ ηνπο γηα ηηο θαηαζέζεηο ζηελ Γξακκαηεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο θαη 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζρεδηάδεη, 

εηζεγείηαη, κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη 

εμάιεηςεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο είλαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Αζηέγσλ, ε 

παξνρή ηνπ πξσηλνχ γεχκαηνο ζε καζεηέο Α‟ & Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε παξνρή εηδψλ 

πξψηεο αλάγθεο θ.ι. 

Δπίζεο, ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε εππαζείο νκάδεο θαη ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε Φνξείο θαη Τπεξεζίεο. Δπηπιένλ, κεξηκλά γηα πξνγξάκκαηα 

θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν, 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (Γήκνο Ζξαθιείνπ, 2017). 
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2.4.2. Συμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν (Κρατικόσ – μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ). 

Οη ζηφρνη θαη ην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε 

δηεξεχλεζε αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ-πξνζθχγσλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζην Γήκν γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ επαθή ηνπο κε ηε δεκνηηθή αξρή 

ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο ηνπ είλαη θαη ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο νκαιήο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ή άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Σέινο, έλαο αθφκα ζηφρνο είλαη  ε δηνξγάλσζε δξάζεσλ θαη εθδειψζεψλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν ή άιινπο θνξείο δξάζεσλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο, ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιηηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη δειαδή έλα ζεζκηθφ πιαίζην κε αξκνδηφηεηεο θπξίσο ζην θνκκάηη 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη φρη ησλ πξνζθχγσλ κέρξη πξφηηλνο, ν νπνίνο ξφινο ηνπ είλαη θπξίσο 

ζπκβνπιεπηηθφο σο πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ Ζξαθιείνπ ζε 

ζρέζε κε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ην έξγν ηεο ελεκέξσζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, 

θηλεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη ηψξα ηειεπηαία 

ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ (Γήκνο Ζξαθιείνπ, 2017) 

 

2.4.3. Εργαςτιριο Διαπολιτιςμικισ Αγωγισ και Δράςθσ - Τμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ του ΤΕΙ Κριτθσ 

(Κρατικόσ – μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ). 

Σν Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Γξάζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ παξέκβαζε  γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ ξφινπ πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Δπηκέξνπο ζηφρνη 

απνηεινχλ ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ρξψκαηνο, ηεο θαηαγσγήο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο ζξεζθείαο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ πξνβνιήο θαη παξνπζίαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ ίδησλ ησλ 
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κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 

θαη ζεζκψλ ζηελ αλάπηπμε επθαηξηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ νκαιή ζπκβίσζε θαη ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο. Χζηφζν, επηδηψθεηαη λα 

αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, δεκνθξαηηθήο 

ζπλχπαξμεο θαη αιιειεγγχεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ κε ηνπο κεηαλάζηεο - πξφζθπγεο, 

απνζθνπψληαο ζηελ επεκεξία φισλ ησλ δεκνηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (Πειεθίδνπ θαη Πξνθνπάθεο  2019). 

 

2.4.4. Γραφείο κοινωνικισ Μζριμνασ (Περιφζρεια – κυβερνθτικόσ- κερδοςκοπικόσ φορζασ). 

Σν γξαθείν θνηλσληθήο Μέξηκλαο επηδηψθεη ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Καηαξηίδεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, αηνκηθήο, 

νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Παξέρεη ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο δεκφηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ζπλαθψλ θνξέσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Αζθεί δηαζπλδεηηθφ ξφιν 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2019). 

 

2.4.5. Γραφείο Αςφλου (Περιφζρεια – Κυβερνθτικόσ μθ κερδοςκοπικόσ φορζασ). 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ (Π.Γ.Α.) Κξήηεο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Απηνηειέο 

Κιηκάθην Αζχινπ Κξήηεο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016, κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη έρεη ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Αζχινπ (Π.Γ.Α.) Κξήηεο ππάγνληαη φιεο νη αηηήζεηο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο αιινδαπψλ ή αληζαγελψλ, νη νπνίνη θαηνηθνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ηνπηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Α. Κξήηεο. Απνζηνιή ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή αζχινπ θαη άιισλ κνξθψλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζε αιινδαπνχο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ 

δίσμεο γηα ιφγνπο θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εζληθήο θαηαγσγήο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή 
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ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ ή δελ επηζπκνχλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Όπσο πξνβιέπεη ν λφκνο, ε Τπεξεζία παξαιακβάλεη, εμεηάδεη 

θαη απνθαζίδεη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, γηα ηα 

αηηήκαηα αζχινπ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ρψξα καο. Ζ Τπεξεζία, επίζεο, ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη, ηέινο, παξέρεη 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηελ λέα Αξρή Πξνζθπγψλ πνπ ηδξχζεθε επίζεο κε ηνλ λφκν 3907/2011 

θαη εμεηάδεη ζε δεχηεξν βαζκφ ηηο πξνζθπγέο θαηά αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ 

απνξξίθζεθαλ ζε πξψην βαζκφ (Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2019). 

 

2.4.6. Κζντρο Φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα Ανϊγεια Κριτθσ – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (Κρατικό 

πρόγραμμα- μθ κερδοςκοπικόσ φορζασ). 

Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αλσγείσλ θηινμελεί 25 άηνκα (αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο). Παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο λνκηθή ζπλδξνκή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, 

δηεξκελεία, εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αηηνχλησλ Άζπιν είλαη 

πξφηππν θέληξν θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, λεαξψλ 

γπλαηθψλ, θαη αλήιηθσλ θνξηηζηψλ πνπ αηηνχληαη άζπιν. Σν Ίδξπκα Νενιαίαο Γηα Βίνπ 

Μάζεζήο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) δεκηνχξγεζε ην πξψην θέληξν ην 2000 ζηα Αλψγεηα ηεο Κξήηεο θαη 

αθνινχζεζε ε πηινηηθή δνκή θηινμελίαο ζηε Μαζεηηθή Δζηία Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Οη δχν απηέο 

δνκέο ζεσξνχληαη πξφηππα θέληξα θαη αλήθνπλ επηζήκσο ζηηο δνκέο θηινμελίαο ηεο Διιάδαο, 

πξνζθέξνληαο 90 ζέζεηο θηινμελίαο αλά έηνο ζε αζπλφδεπηα αλήιηθα, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

θαη εγθχνπο. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αηηνχλησλ Άζπιν ιεηηνχξγεζε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζθχγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζηελ αξρή θαη κεηέπεηηα κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (Ίδξπκα Νενιαίαο & Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, 2019). 

 

2.4.7. Ζνωςθ Δικαίου Αλλοδαπϊν & Μετανάςτευςθσ. 

Δίλαη ε Δπηηξνπή πληαγκαηηθψλ Διεπζεξηψλ & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Ζξαθιείνπ θαη Έλσζε Γηθαίνπ Αιινδαπψλ & Μεηαλάζηεπζεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη 
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γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ησλ βαζαληζηεξίσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ειεπζεξηψλ 

ζην φλνκα ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο», γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζηπλνκηθήο βίαο, γηα 

ηελ ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ, γηα ινγνδνζία ζρεηηθά κε 

ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε, φηαλ πξνθχπηνπλ παξαβηάζεηο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. O ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο έρεη σο ζηφρν λα ζηακαηήζνπλ νη 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί, αιιά θαη λα ηηο πξνιάβεη 

πξηλ δηαπξαρζνχλ, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Δπίζεο, πξνσζεί ηνλ ζεβαζκφ φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Με ιίγα ιφγηα ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή θαη ηζρπξνπνίεζε 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επλνκία, ηελ ηζνπνιηηεία θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Γηεζλήο Ακλεζηία, 2019). Ζ Έλσζε Γηθαίνπ Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο, είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο 

πεξί δηακνλήο αιινδαπψλ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ‟ χιε αξκφδην 

Τπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο 

ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο, 2017). 

 

2.4.8. Συντονιςτικό Κριτθσ. 

Σν ζπληνληζηηθφ Όξγαλν Κξήηεο μεθίλεζε απφ κία πξσηνβνπιία ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ 

θαη θάπνησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηηξνπή θαηά ησλ ρεκηθψλ (Πιεξνθνξίεο 

απφ πλέληεπμε). Σν πληνληζηηθφ Όξγαλν γηα ηνπο πξφζθπγεο απεπζχλεη αλνηρηφ θάιεζκα ζε 

φινπο ηνπο Κξεηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζε απηή ηελ ηεξάζηηα Παγθξήηηα 

πξνζπάζεηα αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη κέρξη λα 

επέιζεη ε εηξήλε ζηηο εκπφιεκεο πεξηνρέο απφ φπνπ πξνέξρνληαη ρηιηάδεο πξφζθπγεο 

(Μαλνπζαδάθε, 2016 αλαθέξεηαη ζηνπο Αζαλαζίνπ, Μαλνπειίδε θαη Πεηνχζεο, Οηθνλφκνπ. 

(ππ. θαζ.), 2017). 
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2.4.9. Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» από τθν Αναπτυξιακι Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Κρατικόσ φορζασ - μθ 

κερδοςκοπικι οργάνωςθ). 

Ζ "Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ, Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α." (ΑΝ.Ζ.) είλαη κία 

αλαπηπμηαθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θχξηα ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο. Ζ Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ έρεη αλαιάβεη ην πξφγξακκα «Πξνζσξηλήο ηέγαζεο», 

«ΔΣΗΑ», αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Κξήηε, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία 

ηνπ ΟΖΔ, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2017. Ζ Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ έρεη ππνγξάςεη 

γηα ηελ εθκίζζσζε 125 δηακεξηζκάησλ ζε φιε ηε Κξήηε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζε απηά ηα δηακεξίζκαηα λα θηινμελεζνχλ 700-750 πξφζθπγεο. Ζ νκάδα-ζηφρνο 

είλαη άλζξσπνη κε κεζαία ή πςειή επαισηφηεηα πνπ ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ ζεσξεί φηη 

ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο λα κεηαθεξζνχλ απφ θάπνηα δνκήο θηινμελίαο πνπ απηή ηε ζηηγκή 

βξίζθνληαη, είηε ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, είηε ζηα λεζηά γηαηί αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα (ηακνχιε, Κφηηνο. (ππ. θαζ.), 2018). 

Δπηπιένλ, ε Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη 

ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ. πγθεθξηκέλα, ε Αλαπηπμηαθή ζπλεξγάζηεθε κε ηε Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ δηνξγάλσζαλ ζην Πνιχθεληξν Νενιαίαο Γήκνπ Ζξαθιείνπ (Αλδξφγεσ 2-4) 

εθδήισζε κε ηίηιν: «Μαδί ζηελ ίδηα πφιε». Μέζα απφ ηελ εθδήισζε απηή, ε νπνία 

δηνξγαλψζεθε κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πξνζθχγσλ (20 Ηνπλίνπ), επηδίσμαλ λα 

γεθπξσζεί ην ράζκα πνπ πξνθαιεί ε δπζθνιία ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο γνλείο - 

πξφζθπγεο κε ην ζρνιείν, αιιά θαη κε νιφθιεξε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα γηα ηελ έληαμε θαη ηελ 

θνίηεζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζην ζρνιείν (Μπνλήο, 2019). 

Δπηπιένλ, ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία κεξίκλεζε φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε γηα ηελ πγεία ησλ 

πξνζθχγσλ. Με δεκηνπξγία θηλεηνχ νθζαικνινγηθνχ θιηκαθίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή εζεινληψλ 

γηαηξψλ θαη νπηηθψλ, πξνρψξεζε ην Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δηαηξεία Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δλδνθαθψλ θαη 

Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Δμεηάζηεθαλ 36 παηδηά. Σν θιηκάθην ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλεο νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ 

πξνζθχγσλ αλά ηελ Διιάδα, βξέζεθε ζην ρψξν ηεο πξνβιήηαο κπξνζηά απφ ην Ληκελαξρείν 

Ζξαθιείνπ. Δθεί γηα πξψηε θνξά παξείρε δσξεάλ νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο ζε πξφζθπγεο πνπ 
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θηινμελνχληαη ζην πξφγξακκα Φηινμελίαο πνπ πινπνηεί ζην λεζί, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ (Cretalive, 2019). 

Αθφκα, πξαγκαηνπνίεζε θαη ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε 

ησλ πξνζθχγσλ ζην λεζί. ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο ΑΑΔ ΟΣΑ, πινπνηήζεθε ε 2ε εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε 

Τπαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη άιισλ Φνξέσλ & Τπεξεζηψλ ηεο πφιεο, κε ζέκα 

«Δθπαίδεπζε Φνξέσλ ζε ζέκαηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ». Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 

εθπαηδεχζεηο, δηεζλή αληαιιαγή εκπεηξηψλ, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πηινηηθψλ εξγαιείσλ, κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηελ αληαιιαγή θαη δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ (Μάξθνπ, 

2019). Δπίζεο, καδί κε ηε ζχκβαζε γηα ην Πξφγξακκα ηέγαζεο Αηηνχλησλ Άζπιν ζε 

δηακεξίζκαηα ζηελ Κξήηε “ESTIA”, πξαγκαηνπνηήζεθε παξνρή ζεκαληηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη θπξίσο δηαζχλδεζεο ησλ σθεινχκελσλ κε ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο αζχινπ, πγείαο 

θαη παηδείαο (Μπνιάξε, 2017).   
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Κεφϊλαιο 3o: Παρουςύαςη ερευνών ςχετικϊ με τισ ςτϊςεισ και τισ 
αντιλόψεισ που επικρατούν για τουσ πρόςφυγεσ ςτην Ελλϊδα. Αναφορϊ ςτα 
τελευταύα οκτώ (8) ϋτη (2011-2019). 
Έπεηηα απφ αλαδήηεζε δηαθφξσλ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνχλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ 

αξθεηέο κειέηεο επί ηνπ ζέκαηνο. Παξφια απηά, παξαθάησ παξαηίζεληαη φζεο βξέζεθαλ θαηφπηλ 

αλαδήηεζήο καο. 

Ξεθηλψληαο απφ ην 2016 ν Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο «Γηαλένζηο», πξαγκαηνπνίεζε 

έξεπλα κε ζέκα «Σν Πξνζθπγηθφ Πξφβιεκα θαη νη Έιιελεο». ηελ έξεπλα απηή παξνπζηάδεηαη 

ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο  Έιιελεο πνιίηεο, αιιά θαη πνηα είλαη ε ζηάζε θαη 

νη αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζην θαηλφκελν. Σέινο, αλαθέξεηαη ε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ελδερφκελν κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη νη Έιιελεο πνιίηεο ζε γεληθέο γξακκέο ππνεθηηκνχλ ην κέγεζνο ησλ πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ, ελψ νη γλψζεηο ηνπο γηα ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδνληαη 

πεξηνξηζκέλεο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη  δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά απνγνεηεπκέλνη απφ ηε 

ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ην 

πξφβιεκα. Δπηδνθηκάδνπλ έληνλα ηε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ πνπ ππνδέρνληαη ηνπο 

πξφζθπγεο, ηε δξάζε ησλ ΜΚΟ, αιιά θαη ηε δξάζε θνξέσλ ηνπ θξάηνπο -θπξίσο ηνπ 

ιηκεληθνχ. Δπίζεο, εθθξάδνπλ ζε ζεκαληηθά πνζνζηά αηζζήκαηα θαη απφςεηο ζπκπάζεηαο θαη 

αιιειεγγχεο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ηδενινγηθή απηνηνπνζέηεζε 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν δηαρσξηζηηθφ παξάγνληα ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, αιιά νη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, δελ ακβιχλνπλ ηφζν ηε γεληθή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ (Οξγαληζκφο 

Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο «Γηαλένζηο», 2016) 

Σν 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά Διιήλσλ 

απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα», ε νπνία κειεηνχζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ ηνπξηζηψλ 

απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ αληηκεηψπηζε ε Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 2016. θνπφο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληέδξαζαλ νη Έιιελεο απέλαληη ζην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα ην θαινθαίξη ηνπ 2016 κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ, αλαδεηήζεθε αλ ε πξνζθπγηθή θξίζε ήηαλ αηηία, 

ψζηε νη Έιιελεο λα κελ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο, ή αλ αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα ιφγσ απηήο ηεο θξίζεο. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε ζε γεληθφ θαη πξαθηηθφ 
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επίπεδν φηη ε ηνπξηζηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ δελ επεξέαζε ηελ 

Διιάδα ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζίαζαλ φηη ν γεγελήο πιεζπζκφο 

έδεηρλε θαηαλφεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε, αθνχ φιν απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ηνπ 

πνιέκνπ (Θενδνζίνπ, Σζφγθαο. (ππ. θαζ.), 2017). 

Σελ ίδηα ρξνλνινγία, πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκα κηα εξεπλεηηθή κειέηε, ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο, κε ζέκα «ηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ θνξέσλ γηα ηε θηινμελία πξνζθχγσλ ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ». Πεξηιεπηηθά, 

εξεπλάηαη ε γλψκε, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ 

Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ηε θηινμελία θαη ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην λεζί, αιιά θαη κε 

πνηνλ ηξφπν πξνηίζεηαη λα αληηκεησπηζηεί ν εξρνκφο ηνπο ζηελ Κξήηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εκπεξηέρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ εγρεηξήκαηνο αιιά θαη αξλεηηθά. Σα 

ζεηηθά αθνξνχλ ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία λα αιιεινεπηδξάζνπλ 

άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκα έλα ζεηηθφ είλαη  ν αλζξσπηζκφο θαη 

ν αιηξνπηζκφο πνπ απνπλέεη απφ ην πξνζθπγηθφ θαη ν νπνίνο είλαη έθδεινο κέζα απφ ηνλ 

εζεινληηζκφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ιφγσ ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Κξήηε. ηελ αληίπεξα 

φρζε, ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ εγρεηξήκαηνο αθνξνχλ ζηε κε έγθπξε ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξλεηηθή πξνβνιή ηνπ πξνζθπγηθνχ ζέκαηνο απφ ηα ΜΜΔ έρεη 

θάλεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία δηζηαθηηθή θαη επηθπιαθηηθή πξνο ηνπο πξφζθπγεο. Δλ θαηαθιείδη, 

ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαδείρζεθαλ φηη φινη νη ππφ κειέηε θνξείο 

ζεσξνχλ σο πξσηαξρηθή αλάγθε ηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο, ηελ θαηνηθία ησλ πξνζθχγσλ, ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα 

ηαμηλνκήζεθαλ νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, παηδηψλ θαη ελειίθσλ γηα λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ 

θνηλσλία (Αζαλαζίνπ, Πεηνχζεο, Μαλνπειίδεο, Οηθνλφκνπ (ππ. θαζ.), 2017). 

Δπίζεο, ην 2017 δηεξεπλήζεθε, θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάζηεθε κειέηε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, κε ηίηιν «Σν πξνζθπγηθφ- κεηαλαζηεπηηθφ Φαηλφκελν ζηε 

Λέζβν θαη ε Σνπηθή Κνηλσλία: ηάζεηο θαη πκπεξηθνξέο». Χο ζηφρν είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ην ηεξάζηην 

κεηαλαζηεπηηθφ – πξνζθπγηθφ ξεχκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο 

αλαγλσζηκφηεηαο θαη γλψζεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Λέζβνπ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα. Οη θάηνηθνη ηεο Λέζβνπ δείρλνπλ επαηζζεηνπνίεζε θαη αιιειεγγχε σο πξνο ην 

θαηλφκελν, αιιά απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί, ρσξίο φκσο λα εθθξάδνπλ 
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έθδειν αξλεηηζκφ. Δπηπιένλ, εθθξάδνπλ δπζαξέζθεηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηνπο 

δηεζλείο, δηεζληθνχο θνξείο θαη θξάηε, θαη αληίζεηα δείρλνπλ εκπηζηνζχλε σο πξνο ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη επηθξνηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ν γεγελήο πιεζπζκφο θαίλεηαη λα είλαη απαηζηφδνμνο, θαζψο ζρεδφλ ην ζχλνιν 

ησλ θαηνίθσλ ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα ζα δηαηεξεζεί γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα 

πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε κηθξφ πνζνζηφ λα πηζηεχεη ην αληίζεην (Ρφληνο, 

Ναγφπνπινο, Παλάγνο, 2017). 

Πην πξφζθαηα ην 2018, παξνπζηάδεηαη έξεπλα κε ζέκα «Ζ εηθφλα ηνπ πξφζθπγα κέζα απφ ηνλ 

εκεξήζην έληππν ηχπν ηεο Λέζβνπ». Πεξηιεπηηθά, ε εξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηθφλα ηνπ πξφζθπγα/κεηαλάζηε απνηππψζεθε κέζα απφ 

ηηο ηξεηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λεζηνχ (ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ, ΔΜΠΡΟ θαη ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ 

ΛΔΒΟΤ) θαηά ηελ πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε. Απηφ έγηλε κέζα απφ ηελ απάληεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ ηέζεθε, δειαδή αλ θαη θαηά πφζν ν Σχπνο ηεο Λέζβνπ 

θαιιηέξγεζε ή ζπλαίλεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ιαλζάλνληα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβηθψλ 

αληηιήςεσλ κέζσ ηεο ζηεξενηππηθήο απεηθφληζεο ησλ πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ  πνπ εηζήιζαλ 

ην 2015 ζηελ Διιάδα. Μέζα απφ ηελ  παξνχζα εξγαζία  κειεηήζεθε ε θιηκάθσζε θάιπςεο ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο απφ ηνλ έληππν Σχπν ηεο Λέζβνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο (2015-

2017) θαη κηα απνηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ ηξηψλ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ απέλαληη ζην 

πξνζθπγηθφ/κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθαλ νη ηξφπνη απεηθφληζεο ηνπ 

πξφζθπγα/κεηαλάζηε, φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα ίδηα ηα δεκνζηεχκαηα. Ο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο απνηππσλφηαλ, αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή 

θαηεχζπλζε ηεο θάζε ηνπηθήο εθεκεξίδαο. Μηα γεληθή παξαηήξεζε δε γηα ηελ απνηππσζείζα 

εηθφλα ηνπ πξφζθπγα θαη γηα ηηο ηξεηο εθεκεξίδεο είλαη φηη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο «θπξίαξρεο» θαη θξάζεηο ζρνιαζηηθά επηιεγκέλεο κε ηδενινγηθφ ή 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο, πνπ πξνθαινχλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο. Ζ 

επηινγή ιέμεσλ θαη θξάζεσλ µε αξλεηηθφ πξφζεκν δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζηνπο 

θαηνίθνπο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε μελνθνβηθά ζχλδξνκα. Αληίζεηα, ε επηινγή ζεηηθήο 

θξαζενινγίαο, επηρεηξεί λα κεηξηάζεη ηελ αξλεηηθή πιαηζίσζε πνπ ελ γέλεη ιακβάλεη ρψξα θαη 

θαηαιακβάλεη ηελ θνηλή γλψκε. πκπεξαίλνληαο ινηπφλ, ε θνηλή γλψκε θαζνξίδεηαη ή 

απνπξνζαλαηνιίδεηαη, αλάινγα κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηε θξαζενινγία πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε έληππν ηχπν (Γαβξηήι, Αλδξνχζνπ (ππ. θαζ.), 2018). 
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Σελ ίδηα ρξνλνινγία ε εηαηξία Γεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ αγνξάο «PG ANALYSIS» 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε ζέκα «Ση πηζηεχνπλ νη Έιιελεο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ην 

πξνζθπγηθφ». θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα ζηε ρψξα καο θαη πσο απηέο νη απφςεηο δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ηελ ειηθηαθή νκάδα αιιά θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ εξσηεζέλησλ. Σα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ έδεημαλ φηη ε θνηλσλία καο δελ είλαη έηνηκε λα 

δηαρεηξηζηεί ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Γεληθά, ν γεγελήο 

πιεζπζκφο είλαη αξλεηηθά πξνζθείκελνο, δηφηη ζεσξεί φηη ε έιεπζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζα 

έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη 

εξσηεζέληεο θάλεθε λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πξνζθχγσλ 

θαη λα είλαη πξφζπκνη λα παξάζρνπλ βνήζεηα. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη είλαη 

ζεηηθνί σο πξνο ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο θαη έηνηκνη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ ειεχζεξε βνχιεζε, ηελ αλεμηζξεζθεία θαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ (PG Analysis, 2018). 

Σέινο, ην 2019, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ηίηιν «Αληηιήςεηο θαη ηάζεηο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο απέλαληη ζην Πξνζθπγηθφ». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ε αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε θαη έληαμε 

ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη σο πξνο ηε δηάζεζή ηνπο γηα αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξφζθπγεο, ηελ παξνρή βνήζεηαο, ηηο ζπλέπεηεο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηελ έληαμε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα , ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ πηζαλή κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ 

ΣΔΗ Κξήηεο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη αληηκεηψπηζε γηα ηνπο πξφζθπγεο, έρνπλ δείμεη αιιειεγγχε 

πξνο απηνχο θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο έληαμεο ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σέινο, λα ζεκεησζεί  

επίζεο φηη ε έξεπλα δελ αλέδεημε ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ην θαηλφκελν 

(Αλδξεάδε, Κνηαξέια, Κνπηξνκάλνπ, Οηθνλφκνπ (ππ. θαζ.), 2019).   

Καηά ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζήο καο, παξαηεξήζακε φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο 

έξεπλεο ζην παξειζφλ (2011-2015) πνπ λα κειεηνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

Διιήλσλ, ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο μεθηλνχλ απφ ην 

2016, απφ φπνπ μεθίλεζε λα γίλεηαη απνηίκεζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε 

έμαξζε. Παξφια απηά, κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φκνηεο ή ζπλαθείο 
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έξεπλεο πνπ κειεηνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, απφ απηέο πνπ 

αλαδεηήζακε θαη θαηαγξάςακε, δηαπηζηψζακε θάπνηα θνηλά ζεκεία. Αξρηθά, ππάξρεη ζρεηηθή 

αλαγλσζηκφηεηα θαη ν γεγελήο πιεζπζκφο δείρλεη αιιειεγγχε θαη αλζξσπηζηηθή αληηκεηψπηζε 

σο πξνο ηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε θνηλή γλψκε 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη έρνπλ 

αλαπηπρζεί αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ σο πξνο ηελ δξάζε ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ, αιιά αληίζεηα απνδνθηκάδεηαη ε δξάζε ησλ δηεζλψλ θνξέσλ. 
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ΜΕΡΟ ΙΙ: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 
 

Κεφϊλαιο 4o: Παρουςύαςη ϋρευνασ 
4.1 Σκοπόσ ζρευνασ 

Με αθνξκή ηελ πξφζθαηε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο κέξεο καο απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έξεπλα κε ζθνπφ ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ηε 

θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πφιε, αιιά θαη γεληθά ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην πξνζθπγηθφ 

δήηεκα ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε γλψζε, ηε 

ζηάζε θαη ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ γηα ην θαηλφκελν, αιιά θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο έιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πνιηηεία. 

Δπηπιένλ, ζεσξήζακε απαξαίηεηε ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, έρνληαο ππφςε φηη 

ε Κνηλσληθή Δξγαζία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ζπκβνιή ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη 

ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ είλαη απαξαίηεηε, θαζψο νη δεχηεξνη δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο πξφζθπγεο κε πνιιαπιέο δξάζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ. 

Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν, θαζψο ηα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηελ παξέκβαζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε 

ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αιιά θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Ζ ζθνπηκφηεηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη ινηπφλ ζηα παξαπάλσ, αιιά θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά παξφκνηα έξεπλα ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Αθελφο, ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν είλαη ζε έμαξζε θαη απαζρνιεί πνιχ ηε ρψξα καο θαη 

γεληθφηεξα ηελ Δπξψπε, αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ζα δψζνπλ κία εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, ζηα 

νπνία ελδερφκελα ζα κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ηξφπνη πξφιεςεο, παξέκβαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

(Καιιηληθάθε, 2010). 

 

4.2. Ερευνθτικι υπόκεςθ και Ερευνθτικά ερωτιματα 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη  νη αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ 

γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ, ηέζεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο ε εξεπλεηηθή ππφζεζε θαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 

Οη κφληκνη θάηνηθνη ή νη θάηνηθνη πνπ δηακέλνπλ ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ εθηά (7) ή θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη σο πξνο ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πφιε. 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

* Πψο αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηνπ Ζξαθιείνπ ηελ εγθαηάζηαζε θαη θηινμελία ησλ 

πξνζθχγσλ ζην λεζί; 

* ρεηίδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ κε ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο 

απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο; 

* χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ, επεξεάδνπλ ηα πνιηηηζκηθά θαη ηα 

ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Ζξαθιείνπ; 

* Πηζηεχεη ν γεγελήο πιεζπζκφο φηη ζρεηίδεηαη ε κέρξη ηψξα δξάζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

κε ηελ νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην λεζί ππνδνρήο; 

* Ζ επαθή ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ κε ηνπο πξφζθπγεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ πξψησλ ζηελ ππνβνήζεζε ησλ πξνζθχγσλ; 

* Δίλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή ε ζηάζε ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ σο πξνο ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο 

ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθνχ ηνπ επίπεδν; 

* Δπηδξά ην θχιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ γεγελή 

πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο; 

* ρεηίδεηαη ε θαηαγσγή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ κε ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ 

απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο; 
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4.3 Πεδίο μελζτθσ 

Χο πεδίν κειέηεο νξίζηεθε ν Γήκνο Ζξαθιείνπ θαη εηδηθφηεξα ην θέληξνπ ηεο πφιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ θεληξηθά ζεκεία, ζηα νπνία είλαη ζπρλφηεξε ε 

δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ θαηεπζπλφκελνη απφ θαη πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Σα 

ζεκεία ήηαλ ε Πιαηεία Διεπζεξίαο, ε Κεληξηθή Πιαηεία ησλ Ληνληαξηψλ – Λφηδηα, ε Πιαηεία 

Κνξλάξνπ θαη ε Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μελά. Μνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε πνιπζχρλαζηα 

κέξε, φπσο  θαθεηέξηεο θαη καγαδηά ηνπ θέληξνπ. 

 

4.4 Δείγμα ζρευνασ 

Ζ δεηγκαηνιεςία αθνξά ηε ιήςε ελφο ηκήκαηνο απφ θάπνην επξχηεξν ζχλνιν (Εαθεηξφπνπινο, 

2015). Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε αθνξνχζε ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Ζξαθιείνπ, είηε ηνπο 

θαηνίθνπο πνπ δηακέλνπλ ζην Ζξάθιεην εθηά (7) ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα, ειηθίαο άλσ ησλ 18 

εηψλ θαη εμεηάζηεθε σο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηνπο πξφζθπγεο 

πνπ έρνπλ έξζεη ην θαινθαίξη ηνπ 2017 έσο ζήκεξα ζηνλ Γήκν Ζξαθιείνπ. Ζ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο απνθαζίζακε λα γίλεη κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ζ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία 

είλαη ίζσο ε πην γλσζηή κέζνδνο γηα ηελ επηινγή δείγκαηνο. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ν 

θαζνξηζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα γίλεηαη ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο ή νπνηνζδήπνηε άιινπ ζπζηεκαηηθνχ παξάγνληα, αιιά 

θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε ηχρε. Γειαδή, ε επηινγή ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη ακεξφιεπηε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ είλαη φηη θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη θάζε 

ζπλδπαζκφο κνλάδσλ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ζην δείγκα (Κπξηαδή, 2011). 

Δηδηθφηεξα, δηνρεηεχηεθαλ απφ εκάο ηεηξαθφζηα έλα (401) εξσηεκαηνιφγηα ζε κφληκνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν θαη ππήξμε απφθιηζε κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ. Παξφηη αξρηθά είρε νξηζηεί ην δείγκα λα είλαη ηζνδχλακα κνηξαζκέλν ζε άλδξεο 

θαη γπλαίθεο, παξνπζίαζε αλαληηζηνηρία, κε ηηο γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ ησλ αλδξψλ (223 

γπλαίθεο, έλαληη 178 άλδξεο). 

 

 

4.5 Εργαλείο - Τεχνικζσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν 
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Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί θχξην εξγαιείν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, θαζψο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, ζπλεπψο ε 

ζπγθξηζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα πνζνηηθνπνίεζεο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

βνεζνχλ ζηε δηεμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Κπξηαδή, 2011). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ έξεπλά καο, ην εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε απνδεδεηγκέλα ηδαληθφ 

εξγαιείν, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ γλψκεο θαη 

ζηάζεηο (Javeau, 2000). Ζ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξεπλεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζηελ επηινγή εξσηήζεσλ απφ δχν δηαθνξεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζε παξφκνηεο έξεπλεο. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα κε ηίηιν «Σν Πξνζθπγηθφ – Μεηαλαζηεπηηθφ Φαηλφκελν ζηε 

Λέζβν θαη ε Σνπηθή Κνηλσλία: ηάζεηο θαη πκπεξηθνξέο» ππφ ηελ επηκέιεηα ησλ θ. 

Ναγφπνπινπ, Παλάγνπ θαη Ρφληνπ ην 2017, ελψ ην δεχηεξν ζπζηάζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο «Γηαλένζηο» ην 2016 θαη αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα κε ζέκα «Σν 

πξνζθπγηθφ πξφβιεκα θαη νη Έιιελεο». Σν εξσηεκαηνιφγηφ πεξηειάβαλε θπξίσο πνζνηηθέο 

εξσηήζεηο (θιεηζηέο εξσηήζεηο), ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πνζνηηθνπνίεζε, ε επεμεξγαζία θαη ε 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ (Javeau, 2000). Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζπκπεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο γηα: α) ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, β) 

ηηο γλψζεηο ηνπο, γ) ηηο αληηιήςεηο ηνπο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ δηεμήγαγε  

ηελ έξεπλα, πξνζθνκίδνληαο δηα ρεηξφο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο πξψηνπο. Αξρηθά, 

πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε θηιηθά ηνπο πεξαζηηθνχο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ, ηνπο εμεγνχζακε φηη είκαζηε θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 

ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο θαη πσο ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο δηεμάγνπκε έξεπλα, κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ γηα ην πξνζθπγηθφ 

θαηλφκελν ζην λνκφ ηνπ Ζξαθιείνπ. Σνπο ηνλίδακε πσο ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αθνξά ελήιηθεο, είλαη πξναηξεηηθή, αλψλπκε θαη πσο ηα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Ζ ζπκπιήξσζε γηλφηαλ ελ παξνπζία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Δπίζεο, πξνζπαζήζακε λα θαιπθζεί φιν ην εχξνο ησλ ειηθηψλ, αιιά θαη λα ηεξεζεί ίζνο 

αξηζκφο πιεζπζκνχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Σειηθά, ην δείγκα πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ 

πξνζπκία ζπκκεηνρήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ήζειαλ θάπνηα επεμήγεζε ζε 
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θάπνηα εξψηεζε, ιέμε ή θξάζε ηνπο δηλφηαλ θαηεπζείαλ. Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε ψξεο αηρκήο ζηα 

θεληξηθά ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα πεξίπνπ πέληε (5) εβδνκάδεο κέρξη λα 

ζπκπιεξσζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα εξσηεκαηνιφγηα. Καηά κέζν φξν ε δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πεξίπνπ 10 ιεπηά.  

 

4.6 Στατιςτικι Ανάλυςθ 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ην ηαηηζηηθφ 

Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (Statistical Package of Social Sciences, SPSS). Σν SPSS 

είλαη έλα πξφγξακκα θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ην νπνίν δηαζέηεη  

εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Με ην SPSS εθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(θαηαλνκή ζπρλνηήησλ, εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο, κέζε ηηκή, δηάκεζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε) 

θαη απιέο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο (t-test, ANOVA, correlation, x2-test) (Γαθέξκνο, 2005). Σα 

παξαπάλσ έδσζαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ παξαγφλησλ 

ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ, φζνλ αθνξά ζην ζέκα 

πνπ πξαγκαηεπηήθακε. 

 

4.7 Δυςκολίεσ – ενζργειεσ για άρςθ τουσ 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αληηκεησπίζακε δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηελ 

εχξεζε βηβιηνγξαθίαο, δηφηη ην θαηλφκελν είλαη ζρεηηθά πξφζθαην θαη δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ αξθεηέο παξφκνηεο έξεπλεο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη 

αξθεηή βηβιηνγξαθία πνπ λα αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη απηφ 

δπζθφιεςε αξθεηά ηελ πνξεία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Απηή ε δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε 

ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο χζηεξα απφ πνιχ θφπν θαη ρξφλν απφ ειιεληθή θαη μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία. Μειεηήζεθαλ πνιιά άξζξα, δεκνζηεχκαηα αιιά θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πξφζθπγεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηεο 

πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. 

Ζ έξεπλα έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Ζξαθιείνπ γηα ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Σν γεγνλφο φκσο, φηη δελ καο επηηξέπεηαη λα 
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γλσξίδνπκε αθξηβψο ζε πνηεο πεξηνρέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί, δελ καο επέηξεπε λα έρνπκε έλα 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα έξεπλαο. Απηή ηε δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε κε δηαλνκή κεγαιχηεξνπ 

αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ ζε κεγαιχηεξν δείγκα πιεζπζκνχ ζην θέληξν ηεο πφιεο, φπσο 

έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, φπνπ θαζεκεξηλά βξίζθνληαλ άλζξσπνη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηνπ Γήκνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο κία επηπιένλ δπζθνιία ήηαλ ε άξλεζε θάπνησλ εξσηψκελσλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ή θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, ρξεηάζηεθε 

κεγαιχηεξνο ρξφλνο γηα ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ήκαζηαλ παξνχζεο ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

επεμεγνχζακε ζπλερψο φηη απνξία πξνέθππηε. 

 

4.8 Ηκικά ηθτιματα 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα θαη ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (2017), ε επηζηεκνληθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο δενληνινγίαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηνπο εζηθνχο 

άμνλεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηήλ. Αξρηθά ζηελ παξνχζα έξεπλα δφζεθε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νχησο ψζηε νη εξσηψκελνη λα κελ 

αηζζάλνληαλ φηη ζίγνληαη ή απεηινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ θαη έπεηηα. Οη 

εξσηήζεηο δελ άγγηδαλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηεξήζεθε απζηεξά ην απφξξεην θαη 

αλσλπκία. Όπσο πξνζηάδεη ν δενληνινγηθφο θψδηθαο ησλ επαγγεικαηηψλ Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ, κέζα ζε κία έξεπλα νθείινπκε λα ελεκεξψλνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ηη 

πξαγκαηεχεηαη θαη λα δηαζθαιίδνπκε ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο, κε ζεβαζκφ ζηελ 

ηδησηηθή ηνπο δσή θαη ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Σέινο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζα απφ 

ηελ έξεπλα είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο, εθηφο 

ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο (ΚΛΔ, 2013). Σν παξαπάλσ έγηλε γλσζηφ ζηνπο εξσηεζέληεο, 

πξνθνξηθά, αιιά θαη εγγξάθσο. Καηφπηλ έγθξηζήο ηνπο, δίλνληαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

πξνρσξνχζακε ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων – ςυςχετύςεων. 
 

5.1. Αποτελέςματα 

5.1.1. Αποτελζςματα δθμογραφικϊν ερωτιςεων. 

ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ 401 άηνκα εθ σλ νπνίσλ νη 178 (44%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 223 (56%) 

ήηαλ γπλαίθεο. Δλ ζπληνκία, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35%) ήηαλ ειηθίαο 18 – 29 εηψλ θαη 30 – 

39 εηψλ (19%). Οη 162 ήηαλ έγγακνη (41%) θαη νη 145 άγακνη (37%). ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, απφθνηηνη ιπθείνπ ήηαλ ην 35% ελψ αθφκα έλα 27% ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ. Ζ 

πιεηνςεθία ήηαλ εξγαδφκελνη (69%) θαη αλάκεζα ηνπο νη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη σο ηδησηηθνί 

ππάιιεινη (72%). Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηάγνληαλ απφ αζηηθφ 

πεξηβάιινλ (68%) θαη ήηαλ θαηά θχξην ιφγν Διιεληθήο θαηαγσγήο (96%). Σα ζηνηρεία απηά 

αλαπαξίζηαληαη ζηα γξαθήκαηα 1-8. 

 

 
 

Γξάθεκα 1: Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

44%56%
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Γξάθεκα 2: Ζιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

 
 

Γξάθεκα 3: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Γξάθεκα 4: Μνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

 

 

 
Γξάθεκα 5: Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Γξάθεκα 6: Δπάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

 

 
Γξάθεκα 7: Καηαγσγή ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Γξάθεκα 8: Δζληθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

5.1.2. Αποτελέςματα για το προςφυγικό ςτην Ελλάδα 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. ηε εξψηεζε «Κάπνηεο ρψξεο ζηελ 

Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη;»  98 (25%) απάληεζαλ «ίγνπξα 

λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο», 94 (24%) απάληεζαλ «Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο»,  88 

(22%)  απάληεζαλ «Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο», 105 (26%) απάληεζαλ «ίγνπξα λα 

µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο» ελψ αθφκα 15 (4%) δήισζαλ πσο δελ έρνπλ γλψκε (Γξάθεκα 9). 

ρεηηθά κε ηε δηακνλή ησλ πξνζθχγσλ, ζηελ εξψηεζε «Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο 

κφλν γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα;» 131 (33%) έδσζαλ 

ηελ απάληεζε «ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο», 120 (30%) έδσζαλ ηελ απάληεζε 

«ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα», 87 (22%) έδσζαλ ηελ απάληεζε «Καη ηα δχν», 36 (9%) 

έδσζαλ ηελ απάληεζε «Σίπνηα απφ ηα δχν» ελψ αθφκα 23 (7%) δήισζαλ πσο δελ έρνπλ γλψκε 

(Γξάθεκα 10). 
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ρεηηθά κε ηε κνληκφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζίγνπξα πξνζσξηλφ ην ζεψξεζαλ 41 (10%), κάιινλ 

πξνζσξηλφ ην ζεψξεζαλ 92 (23%), κάιινλ κνληκφηεξν ην ζεψξεζαλ 149 (37%), ίγνπξα 

κνληκφηεξν ην ζεψξεζαλ 99 (25%) ελψ αθφκα 18 (5%) δήισζαλ πσο δελ έρνπλ γλψκε 

(Γξάθεκα 11). 

ηελ εξψηεζε «Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο κφληκα ζηελ 

Διιάδα» νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φρη (45%) ελψ ζεηηθά απάληεζε ην 32% θαη αθφκα έλα 

23% δήισζε πσο δελ έρεη γλψκε (Γξάθεκα 12).  

 

 

Γξάθεκα 9: Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη; 
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Γξάθεκα 10: Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο απνθάζεηο, έλα κέξνο ησλ 

πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο 

πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν γηα 

πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα; 

 

 
Γξάθεκα 11: Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ Διιάδα, πηζηεχεηε 

φηη είλαη έλα θαηλφκελν ζίγνπξα πξνζσξηλφ, κάιινλ πξνζσξηλφ, ρσξίο γλψκε, κάιινλ 

κνληκφηεξν, ζίγνπξα κνληκφηεξν. 
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Γξάθεκα 12: Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο κφληκα ζηελ Διιάδα; 

 

ε ζρέζε κε ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ, απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ην 22% πνπ δήισζε «πκθσλψ απφιπηα» θαη 

γηα 35% πνπ δήισζε «πκθσλψ» (Γξάθεκα 13). Αληίζηνηρα ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ, απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο γηα ην 23% πνπ δήισζε «πκθσλψ απφιπηα» θαη γηα 36% πνπ δήισζε «πκθσλψ» 

(Γξάθεκα 14). 

 
Γξάθεκα 13: Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο;  
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Γξάθεκα 14: Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

 

 

5.1.3. Αποτελέςματα για το προςφυγικό φαινόμενο ςτο Ηράκλειο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν ζην Ζξάθιεην. Θεηηθή 

θαη κάιινλ ζεηηθή ζηάζε δήισζε πσο έρεη ην 28% θαη ην 24% αληίζηνηρα ελψ ην 23% θαη ην 

15% δήισζε κάιινλ αξλεηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε (Γξάθεκα 15). Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνζθχγσλ, ην 12% πηζηεχεη πσο είλαη κέρξη 400, ην 15% απφ 400 κέρξη 800, ην 18% απφ 

800 κέρξη 1000, ην 32% απφ 1000 θαη πάλσ θαη αθφκα έλα 23% δελ έρεη γλψκε (Γξάθεκα 16). 

ρεδφλ νη κηζνί (46%) δήισζαλ φηη δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ε θαζεκεξηλή ηνπο δσή κεηά ηελ 

έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην θαη αθφκα ην 18% δήισζε πσο δελ επεξεάζηεθε πνιχ 

(Γξάθεκα 17). ρεηηθά κε ην πψο πηζηεχνπλ φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζζε ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ, ην 56% απάληεζε νπδέηεξα ελψ έλα 30% αξλεηηθά ή πνιχ αξλεηηθά 

(Γξάθεκα 18). 
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Γξάθεκα 15: Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο πξνζθχγσλ; 

 

 
Γξάθεκα 16: Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο πηζηεχεηε φηη έθηαζαλ ζην 

Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 
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Γξάθεκα 17: Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 

 

 

 

 
Γξάθεκα 18: Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζζε ζηελ νηθνλνκία 

ηνπ  λεζηνχ; 
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ρεδφλ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (42%) δήισζαλ πσο αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη νξηζκέλα 

δεκφζηα αγαζά ή αμίεο ζαο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ελψ ην 47% δήισζε πσο δελ 

απεηινχληαη (Γξάθεκα 19). πγθεθξηκέλα πεξηζζφηεξν δήισζαλ πσο απεηιείηαη ε αζθάιεηα 

(37%), ε πγεία (28%) θαη ν Διιεληθφο Πνιηηηζκφο (19%) ελψ ιηγφηεξν αηζζάλνληαη φηη 

απεηινχληαη ε ηδηνθηεζία θαη ε ζξεζθεία (17%) θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή (15%) (Γξάθεκα 20). 

 

 

 
Γξάθεκα 19: Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή αμίεο ζαο απφ ηελ 

πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 
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Γξάθεκα 20: Πνην απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο ζεσξείηε φηη απεηινχληαη; 

 

Οη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ επαθή ησλ θαηνίθσλ κε ηνπο πξφζθπγεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. Καζφινπ θαη ιίγν ζπρλά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο ην 41% θαη 42% 

αληίζηνηρα (Γξάθεκα 21). Μφιηο ην 4% δήισζε πσο έρεη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζπρλά επαθή κε 

ηνπο πξφζθπγεο (Γξάθεκα 22). Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο επαθήο απηήο ήηαλ «Αδηάθνξε» γηα ην 

42%. αξκνληθή θαη ππνθεξηή ηελ ραξαθηήξηζε ην 33% θαη 13% αληίζηνηρα, ελψ αληίζεηα 

πξνβιεκαηηθή θαη ερζξηθή ηελ ραξαθηήξηζε ην 8% θαη 3% αληίζηνηρα (Γξάθεκα 23). 

 Όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ 65% ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ δελ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά 

ζρνιεία, ην 23,6% φηη πξέπεη θαη ην 11,2% δελ εμέθξαζε γλψκε. Γηα ηελ παξακνλή ησλ 

πξνζθχγσλ ζην λεζί θαη έλα 42% δελ ζπκθψλεζε ζην λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί 

κφληκα (Γξάθεκα 24). Έλα 31% δήισζε πσο έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεη θάηη γηα λα 

βνεζήζεη πξφζθπγεο (Γξάθεκα 25). 
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Γξάθεκα 21: Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο; 

 
Γξάθεκα 22: Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή; 
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Γξάθεκα 23: Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά 

ζρνιεία; 

 
Γξάθεκα 24: Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί κφληκα; 
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Γξάθεκα 25: Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεηε θάηη γηα λα 

βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, παξνρή δηακνλήο, ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, ξνχρσλ, 

παηρληδηψλ, εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο θιπ.), ρξεκάησλ ή λα βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε 

πξνζσπηθή εξγαζία; 

 

ρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ ζηνπο θαηνίθνπο νη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζην 

Ζξάθιεην, πην ζπρλή ήηαλ ε αλεζπρία (35%), αθνινπζνχκελε απφ ηε ιχπε (26%) θαη ηελ 

θαρππνςία (25%), ελψ ιηγφηεξν ζπρλά ήηαλ ε ζπκπάζεηα (19%), ν θφβνο (16%) ην αίζζεκα 

απεηιήο (13%) θαη ε αδηαθνξία (12%) (Γξάθεκα 26). 
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Γξάθεκα 26: Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα 

πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 

 

 

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θνξείο ησλ λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε 

δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 

(Απνιχησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 10 (Απνιχησο απνηειεζκαηηθνί) ε κέζε ηηκή (ΣΑ) ηεο 

βαζκνινγίαο ήηαλ 4.9(2.4) θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη νη θάηνηθνη θξίλνπλ κέηξηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1: Αμηνιόγεζε θνξέσλ 

Δξώηεζε Ν ΜΟ ΣΑ 

ε κηα θιίκαθα από ην 1 (Απνιύησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 

10 (Απνιύησο απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκό ζα δίλαηε ζηνπο θνξείο 

ησλ λεζηώλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο; 

379 4.86 2.410 
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Οη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν 

γξάθεκα. Ο παξάγνληαο πνπ αλαδείρηεθε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο ήηαλ ε γιψζζα/επηθνηλσλία 

κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 6.6 (3.3), ελψ ακέζσο πην ζεκαληηθνί ζεσξήζεθαλ ε δηαθνξά θνπιηνχξαο κε 

κέζε ηηκή (ΣΑ) 6.0 (3.7) θαη ε ζξεζθεία κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 6.0 (3.6). Μέηξηα ζεκαληηθνί 

ζεσξήζεθαλ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 5.3 (3.4) θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 5.0 (3.3) ελψ σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλαδείρηεθε ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 3.3 (3.1) (Γξάθεκα 27).  

 

 
Γξάθεκα 27: Παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο. 

 

Οη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν γξάθεκα. Ζ πην ζεκαληηθή ήηαλ 

ε πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 7.9 (2.8) αθνινπζνχκελε απφ 

ηελ εθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 7.7 (2.9), ηελ εθπαίδεπζε κε κέζε ηηκή 

(ΣΑ) 7.3 (2.9), ηελ εξγαζία κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 7.1 (3.0) θαη ηελ εκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ 

ηνπο ληφπηνπο κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 7.0 (3.1). εκαληηθά ζεσξήζεθαλ επίζεο ε αζθάιηζε κε κέζε 

ηηκή (ΣΑ) 7.0 (3.0) θαη ε ζηέγαζε-δηαβίσζε κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 6.5 (4.0) ελψ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθή ζεσξήζεθε ε αιιαγή λννηξνπίαο κε κέζε ηηκή (ΣΑ) 5.4 (3.5) (Γξάθεκα 28). 
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Γξάθεκα 28: Δλέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

 

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 29. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πεξηζζφηεξν δηαθψλεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο «Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ 

ηνλ πνιηηηζκφ καο» (ΜΟ=3.4, ΣΑ=1.1), «Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα» 

(ΜΟ=3.4, ΣΑ=1.1) θαη «Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο» (ΜΟ=3.3, 

ΣΑ=1.1). Οχηε ζπκθψλεζαλ θη νχηε δηαθψλεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο «Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο 

δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ» (ΜΟ=3.1 , ΣΑ= 1.2), «Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία 

θαη παηδεία» (ΜΟ=3.0 , ΣΑ= 1,2), «Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ 

θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη» (ΜΟ=3.0, ΣΑ=1.2) θαη  «Οη 

πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα  (ΜΟ= 3.0, ΣΑ=1.2 ). Σέινο 

πεξηζζφηεξν ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο  «Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα 

ζηε ρψξα καο» (ΜΟ=2.9, ΣΑ=1.2 ), «Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα 

δεχηεξε παηξίδα ηνπο» (ΜΟ=2.8, ΣΑ=1.2 ) θαη «Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη νηθνγελεηάξρεο θαη 

θηιήζπρνη άλζξσπνη» (ΜΟ=2.8 , ΣΑ=1.1). 
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Γξάθεκα 29: Απφςεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο. 
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80 
 

5.2. Συςχετίςεισ ευρημάτων 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ πηζαλέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο εμεηάζηεθαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρνπ Pearson‟s ρ2 θαη Student‟s t-test. Οη δηαθνξέο ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο φηαλ p-value <0.05. Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

φια ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο απφ ηελ θαηαγσγή. 

 

5.2.1. Συςχετίςεισ με βάςη το φύλο. 

Αξρηθά εμεηάζηεθαλ πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δληνπίζηεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 2). 

ηελ εξψηεζε «Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη;» νη 

άλδξεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ απάληεζε «ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο» (32% έλαληη 18% 

ζηηο γπλαίθεο), ελψ νη γπλαίθεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ απάληεζε «ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα 

ζχλνξά ηεο» (31% έλαληη 20% ζηνπο άλδξεο) (p-value=0.011). 

ηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο πξνζθχγσλ» νη 

άλδξεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ απάληεζε «Αξλεηηθή» (24% έλαληη 9% ζηηο γπλαίθεο), ελψ νη 

γπλαίθεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ απάληεζε «Θεηηθή» (32% έλαληη 23% ζηνπο άλδξεο) (p-

value=0.001).   

ηελ εξψηεζε «Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην 

Ζξάθιεην;» νη γπλαίθεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ απάληεζε «Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ» (50% 

έλαληη 40% ζηνπο άλδξεο) (p-value=0.032).  

ηελ εξψηεζε «Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;» νη γπλαίθεο έδσζαλ πην ζπρλά ηελ 

απάληεζε «Αξκνληθή» (39% έλαληη 16% ζηνπο άλδξεο) (p-value=0.004).  

ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά 

ζρνιεία» νη γπλαίθεο έδσζαλ πην ζπρλά αξλεηηθή απάληεζε (74% έλαληη 55% ζηνπο άλδξεο)  

(p-value<0.001).  

Γηαθνξέο εληνπίζηεθαλ θαη ζηα αηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ νη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη 
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κε ηνπο άλδξεο λα δειψλνπλ πην ζπρλά αίζζεκα απεηιήο (29% έλαληη 8% ζηηο γπλαίθεο, p-

value=0.002), θαρππνςία (30% έλαληη 20% ζηηο γπλαίθεο, p-value=0.019) θαη αδηαθνξία (15% 

έλαληη 9% ζηηο γπλαίθεο, p-value=0.038), ελψ νη γπλαίθεο δήισζαλ πην ζπρλά ιχπε (31% έλαληη 

19% ζηνπο άλδξεο, p-value=0.003).  

Οη γπλαίθεο δηαθψλεζαλ πην ζπρλά κε ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο;» κε ΜΟ=2.8 θαη ΣΑ=1.3 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=2.4 θαη ΣΑ=1.3 (p-

value=0.008). ηνπο ιφγνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=5.6 θαη 

ΣΑ=3.4 ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο κε ΜΟ=4.4 θαη ΣΑ=3.1 (p-value=0.005).  

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα 

ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ πην ζεκαληηθή ε εξγαζία κε ΜΟ=7.5 θαη 

ΣΑ=2.9 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=6.7 θαη ΣΑ=3.1 (p-value=0.020), ε αζθάιηζε κε 

ΜΟ=7.4 θαη ΣΑ=2.8 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=6.5 θαη ΣΑ=3.2 (p-value=0.015), ε 

εθπαίδεπζε κε ΜΟ=7.6 θαη ΣΑ=28 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=6.9 θαη ΣΑ=3.1 (p-

value=0.039), ε πξφλνηα/ πεξίζαιςε κε ΜΟ=8.3 θαη ΣΑ=2.6 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε 

ΜΟ=6.6 θαη ΣΑ=3.3 (p-value=0.016) θαη ε εκπηζηνζχλε- απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο κε 

ΜΟ=7.4 θαη ΣΑ=2.8 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=6.6 θαη ΣΑ=3.3 (p-value=0.021). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο, νη γπλαίθεο δηαθψλεζαλ πην ζπρλά κε 

ηελ άπνςε φηη «Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο» κε ΜΟ=3.0 

θαη ΣΑ=1.1 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=2.7 θαη ΣΑ=1.2 (p-value=0.002) θαη ηελ άπνςε 

φηη «Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ» κε ΜΟ=3.2 θαη ΣΑ=1.2 ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο άλδξεο κε ΜΟ=2.9 θαη ΣΑ=1.3 (p-value=0.018), θαη «Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα ηνπο» κε ΜΟ=3.0 θαη ΣΑ=1.1 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο 

κε ΜΟ=2.7 θαη ΣΑ=1.2 (p-value=0.002). Αληίζεηα νη άλδξεο δηαθψλεζαλ πην ζπρλά κε ηελ 

άπνςε φηη «Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα» κε ΜΟ=3.5 θαη ΣΑ=1.1 ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο γπλαίθεο κε ΜΟ=3.3 θαη ΣΑ=1.2 (p-value=0.027), κε ηελ άπνςε «Οη πξφζθπγεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

νηθνγελεηάξρεο θαη θηιήζπρνη άλζξσπνη» κε ΜΟ=3.0 θαη ΣΑ=1.1 ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο 
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κε ΜΟ=2.7 θαη ΣΑ=1.0 (p-value=0.001) θαη κε ηελ άπνςε «Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα ηνπο» κε ΜΟ=3.0 θαη ΣΑ=1.3 ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο 

κε ΜΟ=2.7 θαη ΣΑ=1.2 (p-value=0.010). 

Οη ζπζρεηίζεηο ησλ επξεκάησλ κε βάζε ην θχιν έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεηηθέο φζνλ αθνξά ζην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν απφ φηη νη άλδξεο. Απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηε γεληθή πεπνίζεζε πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία φηη νη γπλαίθεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα (ΔΟΔ, ρ.ρ). 

 

Πίλαθαο 2. 

 Φύιν  

 Άλδξαο Γπλαίθα  

 
N (%) N (%) 

p-

value 

Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Καηά 

ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη; 

  

0.011 

ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 57 

(32.2) 

41 

(18.4) 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 42 

(23.7) 

52 

(23.3) 

Υσξίο γλψκε 6 (3.4) 9 (4.0) 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 37 

(20.9) 

51 

(22.9) 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 35 

(19.8) 

70 

(31.4) 

Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο απνθάζεηο, έλα 

κέξνο ησλ πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. 

Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη 

είλαη πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν 

γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδφκελα 

  0.051 
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δηακεξίζκαηα; 

ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο    59 

(33.3) 

72 

(32.3) 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 46 

(26.0) 

74 

(33.2) 

Υσξίο γλψκε 10 (5.6) 16 (7.2) 

Καη ηα δχν 38 

(21.5) 

49 

(22.0) 

Σίπνηα απφ ηα δχν 24 

(13.6) 
12 (5.4) 

Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ 

Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν: 
  

0.055 

ίγνπξα πξνζσξηλφ 25 

(14.1) 
16 (7.2) 

Μάιινλ πξνζσξηλφ  34 

(19.2) 

58 

(26.1) 

Υσξίο γλψκε         10 (5.6) 8 (3.6) 

Μάιινλ κνληκφηεξν 60 

(33.9) 

89 

(40.1) 

ίγνπξα κνληκφηεξν 48 

(27.1) 

51 

(23.0) 

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο 

κφληκα ζηελ Διιάδα; 
  

0.144 

Όρη 87 

(49.4) 

93 

(41.7) 

Ναη 48 

(27.3) 

81 

(36.3) 

Υσξίο γλψκε 41 

(23.3) 

49 

(22.0) 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ; 
  0.001 
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Θεηηθή 40 

(22.5) 

72 

(32.4) 

Μάιινλ ζεηηθή 38 

(21.3) 

59 

(26.6) 

Υσξίο γλψκε 19 

(10.7) 
21 (9.5) 

Μάιινλ αξλεηηθή 39 

(21.9) 

51 

(23.0) 

Αξλεηηθή 42 

(23.6) 
19 (8.6) 

Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο πηζηεχεηε 

φηη έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 
  

0.121 

Μέρξη 100 4 (2.2) 3 (1.3) 

Απφ 100 κέρξη 400 
15 (8.4) 

26 

(11.7) 

Απφ 400 κέρξη 800 27 

(15.2) 

32 

(14.3) 

Απφ 800 κέρξη 1000 24 

(13.5) 

46 

(20.6) 

Απφ 1000 θαη πάλσ 69 

(38.8) 

61 

(27.4) 

Υσξίο γλψκε 39 

(21.9) 

55 

(24.7) 

Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 
  

0.032 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ 72 

(40.4) 

111 

(50.0) 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ 33 

(18.5) 

39 

(17.6) 

Οπδέηεξα 51 

(28.7) 

54 

(24.3) 
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ρεηηθά δχζθνιε 10 (5.6) 15 (6.8) 

Γχζθνιε 12 (6.7) 3 (1.4) 

Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζζε 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ; 
  

0.298 

Πνιχ ζεηηθά 6 (3.4) 8 (3.6) 

Θεηηθά  18 

(10.3) 

28 

(12.6) 

Οπδέηεξα  91 

(52.0) 

131 

(59.0) 

Αξλεηηθά  52 

(29.7) 

45 

(20.3) 

Πνιχ αξλεηηθά 8 (4.6) 10 (4.5) 

Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή αμίεο ζαο 

απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 
  

0.275 

Όρη 79 

(44.4) 

109 

(49.8) 

Ναη 83 

(46.6) 

85 

(38.8) 

Υσξίο γλψκε 
16 (9.0) 

25 

(11.4) 

Αλ λαη, πνην (ή πνηα) απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο ζεσξείηε 

φηη απεηινχληαη; 
   

Ζ πγεία  70 

(39.3) 

79 

(35.6) 
0.442 

Ζ αζθάιεηα 37 

(20.8) 

31 

(14.0) 
0.071 

Ζ ηδηνθηεζία 32 

(18.0) 

36 

(16.2) 
0.641 

Ζ ζξεζθεία 36 

(20.2) 

39 

(17.6) 
0.499 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 31 29 0.226 
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(17.4) (13.1) 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 25 

(14.0) 
20 (9.0) 0.191 

Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο;   

0.471 

Καζφινπ 73 

(41.2) 

95 

(43.2) 

Λίγν 73 

(41.2) 

90 

(40.9) 

Λίγν 22 

(12.4) 

27 

(12.3) 

Πνιχ 3 (1.7) 6 (2.7) 

Πάξα πνιχ 6 (3.4) 2 (0.9) 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;   

0.004 

Αξκνληθή  40 

(25.6) 

74 

(39.2) 

Τπνθεξηή  25 

(16.0) 

21 

(11.1) 

Αδηάθνξε  68 

(43.6) 

78 

(41.3) 

Πξνβιεκαηηθή  13 (8.3) 15 (7.9) 

Δρζξηθή 10 (6.4) 1 (0.5) 

Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε 

μερσξηζηά ζρνιεία; 
  

<0.001 

Όρη 96 

(54.5) 

161 

(73.9) 

Ναη 53 

(30.1) 

40 

(18.3) 

Υσξίο γλψκε 27 

(15.3) 
17 (7.8) 

Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί 

κφληκα; 
  0.275 
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Όρη 81 

(46.0) 

85 

(39.4) 

Ναη 56 

(31.8) 

85 

(39.4) 

Υσξίο γλψκε 39 

(22.2) 

46 

(21.3) 

Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεηε θάηη 

γηα λα βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, παξνρή δηακνλήο, 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, ξνχρσλ, παηρληδηψλ, 

εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο θιπ.), ρξεκάησλ ή λα βνεζήζεηε 

εζεινληηθά, κε πξνζσπηθή εξγαζία; 

  

0.055 

Όρη 129 

(73.7) 

139 

(64.7) 

Ναη 46 

(26.3) 

76 

(35.3) 

Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο 

πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 
   

Φφβν  23 

(12.9) 

42 

(18.8) 
0.110 

Αίζζεκα απεηιήο 33 

(18.5) 
18 (8.1) 0.002 

Καρππνςία  54 

(30.3) 

45 

(20.2) 
0.019 

Αλεζπρία  62 

(34.8) 

80 

(35.9) 
0.828 

Αδηαθνξία  27 

(15.2) 
19 (8.5) 0.038 

Λχπε  33 

(18.5) 

70 

(31.4) 
0.003 

πκπάζεηα  31 

(17.4) 

46 

(20.6) 
0.417 
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Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.4 

(1.3) 

2.8 

(1.3) 
0.008 

Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.4 

(1.3) 

2.7 

(1.3) 
0.054 

ε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (Απνιχησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 

10 (Απνιχησο απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκφ ζα δίλαηε ζηνπο 

θνξείο ησλ λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο; 

4.8 

(2.6) 

4.9 

(2.3) 
0.837 

Πνηνη ιφγνη ζεσξείηε πσο δπζθφιεςαλ ή ζα δπζθφιεπαλ ηελ 

επαθή ζαο κε ηνπο πξφζθπγεο; Μπνξείηε λα δψζεηε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο απφ 

ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ (1) ζην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ (10). 

   

Γιψζζα, επηθνηλσλία 6.8 

(3.3) 

6.4 

(3.3) 
0.200 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 5.3 

(3.4) 

5.2 

(3.4) 
0.839 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 5.6 

(3.4) 

4.4 

(3.1) 
0.005 

Γηαθνξά θνπιηνχξαο 6.3 

(3.3) 

5.7 

(3.3) 
0.105 

Θξεζθεία 6.2 

(3.6) 

5.7 

(3.7) 
0.272 

Δμσηεξηθή εκθάληζε 3.6 

(3.3) 

3.0 

(2.9) 
0.163 

ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πξέπεη λα δνζεί 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε 

θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ; Μπνξείηε λα δψζεηε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία απαληήζεηο κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο απφ ην ιηγφηεξν 
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ζεκαληηθφ (1) ζην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ (10) 

ηέγαζε – δηαβίσζε 6.5 

(3.9) 

6.6 

(4.0) 
0.835 

Δξγαζία 6.7 

(3.1) 

7.5 

(2.9) 
0.020 

Αζθάιηζε 6.5 

(3.2) 

7.4 

(2.8) 
0.015 

Δθπαίδεπζε 6.9 

(3.1) 

7.6 

(2.8) 
0.039 

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 7.4 

(3.0) 

7.9 

(2.8) 
0.144 

Πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  7.5 

(3.0) 

8.3 

(2.6) 
0.016 

Αιιαγή λννηξνπίαο 5.4 

(3.5) 

5.5 

(3.6) 
0.936 

Δκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο 6.6 

(3.3) 

7.4 

(2.8) 
0.021 

Γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα 

αθνχγνληαη δηάθνξεο απφςεηο. Γηα θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο 

απφςεηο ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε; 

   

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο. 2.7 

(1.2) 

3.0 

(1.1) 
0.002 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα. 

2.9 

(1.2) 

3.1 

(1.1) 
0.051 

Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο. 3.4 

(1.1) 

3.2 

(1.1) 
0.125 

Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ. 2.9 

(1.3) 

3.2 

(1.2) 
0.018 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα. 

3.5 

(1.1) 

3.3 

(1.0) 
0.027 
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Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο. 3.5 

(1.1) 

3.3 

(1.1) 
0.139 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία. 2.9 

(1.2) 

3.1 

(1.2) 
0.092 

Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ 

θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη. 

2.9 

(1.3) 

3.1 

(1.2) 
0.153 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη νηθνγελεηάξρεο θαη 

θηιήζπρνη άλζξσπνη. 

3.0 

(1.1) 

2.7 

(1.0) 
0.001 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε 

παηξίδα ηνπο. 

3.0 

(1.3) 

2.7 

(1.2) 
0.010 

 

 

5.2.2. Συςχετίςεισ με βάςη την ηλικία 

Δπίζεο εμεηάζηεθαλ πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δληνπίζηεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 3). 

ηελ εξψηεζε «Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη 

πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα;» ηελ απάληεζε «ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο» 

έδσζαλ πεξηζζφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 (35%), ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 

άλσ ησλ 60 (33%) θαη αθφκα ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-59 (28%), ελψ ηελ 

απάληεζε «ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα» έδσζαλ πεξηζζφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-

59 (35%), ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 (31%) θαη αθφκα ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο 

ειηθίαο άλσ ησλ 60 (16%)  (p-value=0.003). 

Πεξηζζφηεξν ζπρλά δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο κφληκα ζηελ Διιάδα 

νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-59 (38%), ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 (31%) θαη 

αθφκα ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 (26%)  (p-value=0.049). 

ρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο πξνζθχγσλ Θεηηθή θαη Μάιινλ 

ζεηηθή δήισζε ην 58% ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 40-59, ην 53% ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 
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18-39 θαη ην 31% ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο άλσ ησλ 60 (p-value=0.032). 

Ζ ηδηνθηεζία θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή απνηεινχλ αγαζά ή αμίεο πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 (28% θαη 23% αληίζηνηρα), ιηγφηεξν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 (18% θαη 17% αληίζηνηρα) θαη αθφκα ιηγφηεξν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-59 (10% θαη 8% αληίζηνηρα) (p-value=0.01 θαη 0.014 αληίζηνηρα). 

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 ζπκθψλεζαλ πην ζπρλά κε ηε δήισζε φηη ηα 

παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά ζρνιεία (46%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-59 (24%) θαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 (18%) (p-value 

<0.001). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα 

ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ πην ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-39 ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 40-59 θαη άλσ ησλ 60 ήηαλ ε ζηέγαζε – δηαβίσζε (ΜΟ=6.9 θαη 

ΣΑ=3.8, p-value=0.005), ε αζθάιηζε (ΜΟ=7.2 θαη ΣΑ=2.8, p-value=0.033), ε εθπαίδεπζε 

(ΜΟ=7.7 θαη ΣΑ=2.7, p-value=0.001), ε εθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο (ΜΟ=8.0 θαη ΣΑ=2.4, 

p-value=0.003), ε πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (ΜΟ=8.4 θαη ΣΑ=2.4, p-

value<0.001) θαη ε εκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο (ΜΟ=7.6 θαη ΣΑ=2.8, p-

value<0.001). 

χκθσλα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ επξεκάησλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο κηθξφηεξεο ειηθίαο θξάηεζαλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζηάζε 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο σο πξνο ην πξνζθπγηθφ ζε αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Απηφ ην 

απνηέιεζκα έξρεηαη ζε αληίζεζε ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο γηα ηηο ειηθίεο ησλ αηφκσλ 

θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Καηά γεληθή νκνινγία ζεσξείηε φηη ηα κηθξφηεξεο ειηθίαο άηνκα 

είλαη πην δηαιιαθηηθνί φζνλ αθνξά ηέηνηνπο είδνπο θαηλφκελα, φπσο ην πξνζθπγηθφ (Μάληεο: 

ρ.ρ). 

Πίλαθαο 3.  

 Ηιηθία  

 18-39 40-59 60+  

 N (%) N (%) N (%) p-

value 
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Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο 

θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα 

θάλεη; 

   

0.108 

ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 43 

(19.9) 

34 

(26.8) 

21 

(36.8) 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 59 

(27.3) 

27 

(21.3) 

8 (14.0) 

Υσξίο γλψκε 8 (3.7) 5 (3.9) 2 (3.5) 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 42 

(19.4) 

33 

(26.0) 

13 

(22.8) 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 64 

(29.6) 

28 

(22.0) 

13 

(22.8) 

Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο 

απνθάζεηο, έλα κέξνο ησλ πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; 

Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν γηα 

πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδφκελα 

δηακεξίζκαηα; 

   

0.003 
ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο    76 

(35.2) 

36 

(28.3) 

19 

(33.3) 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 67 

(31.0) 

44 

(34.6) 

9 (15.8) 

Υσξίο γλψκε 10 (4.6) 8 (6.3) 8 (14.0) 

Καη ηα δχν 44 

(20.4) 

33 

(26.0) 

10 

(17.5) 

Σίπνηα απφ ηα δχν 19 (8.8) 6 (4.7) 11 

(19.3) 

Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ 

πξνο ηελ Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν: 

   
0.146 
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ίγνπξα πξνζσξηλφ 19 (8.8) 13 

(10.2) 

9 (15.8) 

Μάιινλ πξνζσξηλφ  50 

(23.3) 

33 

(26.0) 

9 (15.8) 

Υσξίο γλψκε         10 (4.7) 3 (2.4) 5 (8.8) 

Μάιινλ κνληκφηεξν 78 

(36.3) 

54 

(42.5) 

17 

(29.8) 

ίγνπξα κνληκφηεξν 58 

(27.0) 

24 

(18.9) 

17 

(29.8) 

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ 

πξφζθπγεο κφληκα ζηελ Διιάδα; 

   

0.049 

Όρη 92 

(42.6) 

54 

(42.9) 

34 

(59.6) 

Ναη 66 

(30.6) 

48 

(38.1) 

15 

(26.3) 

Υσξίο γλψκε 58 

(26.9) 

24 

(19.0) 

8 (14.0) 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ; 

   

0.032 

Θεηηθή 64 

(29.6) 

31 

(24.4) 

17 

(29.8) 

Μάιινλ ζεηηθή 50 

(23.1) 

42 

(33.1) 

5 (8.8) 

Υσξίο γλψκε 21 (9.7) 12 (9.4) 7 (12.3) 

Μάιινλ αξλεηηθή 50 

(23.1) 

27 

(21.3) 

13 

(22.8) 

Αξλεηηθή 31 

(14.4) 

15 

(11.8) 

15 

(26.3) 

Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο 

πηζηεχεηε φηη έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 

   

0.073 

Μέρξη 100 1 (0.5) 5 (3.9) 1 (1.8) 
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Απφ 100 κέρξη 400 26 

(12.0) 

9 (7.0) 6 (10.5) 

Απφ 400 κέρξη 800 27 

(12.5) 

24 

(18.8) 

8 (14.0) 

Απφ 800 κέρξη 1000 34 

(15.7) 

25 

(19.5) 

11 

(19.3) 

Απφ 1000 θαη πάλσ 69 

(31.9) 

37 

(28.9) 

24 

(42.1) 

Υσξίο γλψκε 59 

(27.3) 

28 

(21.9) 

7 (12.3) 

Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 

   

0.329 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ 107 

(49.8) 

55 

(43.0) 

21 

(36.8) 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ 32 

(14.9) 

30 

(23.4) 

10 

(17.5) 

Οπδέηεξα 57 

(26.5) 

31 

(24.2) 

17 

(29.8) 

ρεηηθά δχζθνιε 11 (5.1) 9 (7.0) 5 (8.8) 

Γχζθνιε 8 (3.7) 3 (2.3) 4 (7.0) 

Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

επέδξαζζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ; 

   

0.054 

Πνιχ ζεηηθά 6 (2.8) 4 (3.2) 4 (7.1) 

Θεηηθά  18 (8.3) 18 

(14.4) 

10 

(17.9) 

Οπδέηεξα  136 

(63.0) 

63 

(50.4) 

23 

(41.1) 

Αξλεηηθά  46 

(21.3) 

36 

(28.8) 

15 

(26.8) 

Πνιχ αξλεηηθά 10 (4.6) 4 (3.2) 4 (7.1) 

Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή    0.309 
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αμίεο ζαο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 

Όρη 94 

(43.9) 

64 

(50.4) 

30 

(53.6) 

Ναη 95 

(44.4) 

49 

(38.6) 

24 

(42.9) 

Υσξίο γλψκε 25 

(11.7) 

14 

(11.0) 

2 (3.6) 

Αλ λαη, πνην (ή πνηα) απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο 

ζεσξείηε φηη απεηινχληαη; 

   
 

Ζ πγεία  56 

(25.9) 

35 

(27.6) 

22 

(38.6) 
0.164 

Ζ αζθάιεηα 76 

(35.2) 

49 

(38.6) 

24 

(42.1) 
0.587 

Ζ ηδηνθηεζία 39 

(18.1) 

13 

(10.2) 

16 

(28.1) 
0.010 

Ζ ζξεζθεία 32 

(14.8) 

22 

(17.3) 

14 

(24.6) 
0.218 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 37 

(17.1) 

22 

(17.3) 

16 

(28.1) 
0.150 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 37 

(17.1) 

10 (7.9) 13 

(22.8) 
0.014 

Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο;    

0.173 

Καζφινπ 85 

(39.9) 

53 

(41.7) 

30 

(52.6) 

Λίγν 86 

(40.4) 

57 

(44.9) 

20 

(35.1) 

Λίγν 31 

(14.6) 

14 

(11.0) 

4 (7.0) 

Πνιχ 7 (3.3) 2 (1.6) 0 (0.0) 

Πάξα πνιχ 4 (1.9) 1 (0.8) 3 (5.3) 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;    0.597 
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Αξκνληθή  59 

(31.2) 

39 

(37.1) 

16 

(31.4) 

Τπνθεξηή  26 

(13.8) 

14 

(13.3) 

6 (11.8) 

Αδηάθνξε  83 

(43.9) 

43 

(41.0) 

20 

(39.2) 

Πξνβιεκαηηθή  17 (9.0) 6 (5.7) 5 (9.8) 

Δρζξηθή 4 (2.1) 3 (2.9) 4 (7.8) 

Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα 

πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά ζρνιεία; 

   

<0.00

1 

Όρη 153 

(72.5) 

80 

(63.5) 

24 

(42.1) 

Ναη 37 

(17.5) 

30 

(23.8) 

26 

(45.6) 

Υσξίο γλψκε 21 

(10.0) 

16 

(12.7) 

7 (12.3) 

Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην 

λεζί κφληκα; 

   

0.289 

Όρη 81 

(38.4) 

56 

(44.8) 

29 

(51.8) 

Ναη 77 

(36.5) 

46 

(36.8) 

18 

(32.1) 

Υσξίο γλψκε 53 

(25.1) 

23 

(18.4) 

9 (16.1) 

Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα 

θάλεηε θάηη γηα λα βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, 

παξνρή δηακνλήο, ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, 

ξνχρσλ, παηρληδηψλ, εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο 

θιπ.), ρξεκάησλ ή λα βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε 

πξνζσπηθή εξγαζία; 

   

0.277 

Όρη 139 86 43 
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(65.9) (69.9) (76.8) 

Ναη 72 

(34.1) 

37 

(30.1) 

13 

(23.2) 

Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο 

πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 

   
 

Φφβν  40 

(18.5) 

16 

(12.5) 

9 (15.8) 
0.341 

Αίζζεκα απεηιήο 30 

(13.9) 

11 (8.6) 10 

(17.5) 
0.181 

Καρππνςία  53 

(24.5) 

28 

(21.9) 

18 

(31.6) 
0.367 

Αλεζπρία  78 

(36.1) 

43 

(33.6) 

21 

(36.8) 
0.868 

Αδηαθνξία  29 

(13.4) 

10 (7.8) 7 (12.3) 
0.281 

Λχπε  64 

(29.6) 

31 

(24.2) 

8 (14.0) 
0.051 

πκπάζεηα  40 

(18.5) 

26 

(20.3) 

11 

(19.3) 
0.920 

 Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

p-

value 

Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.6 (1.2) 2.7 

(1.3) 

2.6 

(1.4) 0.863 

Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.6 (1.3) 2.6 

(1.3) 

2.6 

(1.4) 0.997 

ε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (Απνιχησο κε 

απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 10 (Απνιχησο 

απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκφ ζα δίλαηε ζηνπο θνξείο ησλ 

λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

4.8 (2.3) 5.0 

(2.6) 

4.8 

(2.6) 
0.745 
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αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο; 

Γιψζζα, επηθνηλσλία 6.5 (3.1) 6.6 

(3.5) 

6.9 

(3.5) 
0.788 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 5.2 (3.3) 5.2 

(3.4) 

5.9 

(4.0) 
0.530 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 4.7 (3.2) 4.9 

(3.3) 

6.1 

(3.7) 
0.100 

Γηαθνξά θνπιηνχξαο 5.8 (3.2) 6.3 

(3.3) 

6.1 

(3.8) 
0.603 

Θξεζθεία 5.7 (3.6) 6.3 

(3.7) 

6.5 

(3.9) 
0.323 

Δμσηεξηθή εκθάληζε 3.1 (3.0) 3.3 

(2.8) 

4.4 

(3.8) 
0.092 

ηέγαζε – δηαβίσζε 6.9 (3.8) 6.3 

(4.0) 

5.5 

(4.2) 
0.030 

Δξγαζία 7.4 (2.8) 7.2 

(3.1) 

5.7 

(3.5) 
0.005 

Αζθάιηζε 7.2 (2.8) 7.0 

(3.2) 

5.7 

(3.7) 
0.033 

Δθπαίδεπζε 7.7 (2.7) 7.4 

(2.8) 

5.6 

(3.7) 
0.001 

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 8.0 (2.5) 7.5 

(3.1) 

6.2 

(3.7) 
0.003 

Πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  8.4 (2.4) 7.8 

(2.8) 

6.1 

(3.8) 

<0.00

1 

Αιιαγή λννηξνπίαο 5.3 (3.4) 6.0 

(3.5) 

4.8 

(3.7) 
0.177 

Δκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο  7.6 (2.8) 7.1 

(3.0) 

4.3 

(3.4) 

<0.00

1 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε 

ρψξα καο. 

2.9 (1.2) 2.8 

(1.1) 

2.7 

(1.4) 
0.414 
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Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο 

ζηελ Διιάδα. 

3.1 (1.2) 2.9 

(1.0) 

2.8 

(1.3) 
0.159 

Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο. 3.3 (1.1) 3.2 

(1.1) 

3.4 

(1.3) 
0.376 

Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ. 3.2 (1.2) 3.1 

(1.2) 

2.8 

(1.4) 
0.059 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. 

3.3 (1.1) 3.4 

(1.0) 

3.5 

(1.2) 0.597 

Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο. 3.3 (1.2) 3.4 

(1.0) 

3.6 

(1.2) 
0.320 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη 

παηδεία. 

3.1 (1.2) 3.0 

(1.1) 

2.8 

(1.4) 
0.279 

Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ 

ζηελ θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

κνπζνπικάλνη. 

3.2 (1.2) 2.9 

(1.2) 

2.8 

(1.4) 0.056 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

νηθνγελεηάξρεο θαη θηιήζπρνη άλζξσπνη. 

2.8 (1.0) 2.8 

(1.1) 

3.0 

(1.3) 0.382 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα 

δεχηεξε παηξίδα ηνπο. 

2.8 (1.2) 2.8 

(1.2) 

3.0 

(1.4) 
0.635 

 

 

5.2.3. Συςχετίςεισ με βάςη το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπο. Δληνπίζηεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 4). 

ηελ εξψηεζε «Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη;» ε 

απάληεζε «ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο» ήηαλ πην ζπρλή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (38%) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν 
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εθπαίδεπζεο (25%) θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (15%) (p-

value=0.013). 

ηελ εξψηεζε «Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη 

πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα;» ε απάληεζε «ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο» ήηαλ πην 

ζπρλή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (47%) ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο (33%) θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (25%) (p-value=0.032). 

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν ίγνπξα 

πξνζσξηλφ ή Μάιινλ πξνζσξηλφ πην ζπρλά αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (43%) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο (35%) θαη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (24%) (p-value=0.003). 

Πεξηζζφηεξν ζπρλά δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο κφληκα ζηελ Διιάδα 

νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (41%), ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (30%) θαη αθφκα ιηγφηεξν νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (24%)  (p-value=0.010). 

ρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο πξνζθχγσλ Θεηηθή θαη Μάιινλ 

ζεηηθή δήισζε ην 58% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 52% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (p-value=0.020). 

ε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην φηη δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ ή δελ επεξεάζηεθε πνιχ δήισζε ην 79% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 51% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (p-value<0.001), ελψ αξλεηηθή ή πνιχ 

αξλεηηθή ζεψξεζε ηελ επίδξαζε ηεο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ην 

19% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κεζαίν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (p-

value<0.001) 

Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ αγαζά ή αμίεο πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (39% θαη 47% αληίζηνηρα), ιηγφηεξν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο (28% θαη 39% αληίζηνηρα) θαη αθφκα ιηγφηεξν 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (21% θαη 29% αληίζηνηρα) (p-

value=0.031). 

Σελ επαθή ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο ραξαθηήξηζαλ σο αξκνληθή ή ππνθεξηή νη ζπκκεηέρνληεο κε 

ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (37%), ιηγφηεξν ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (44%) θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (57%) (p-

value=0.006). 

ηελ εξψηεζε «Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί κφληκα;» ε ζεηηθή 

απάληεζε ήηαλ ιηγφηεξν ζεηηθή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 

(29%) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο (33%) θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (56%) (p-value=0.016). 

Σν αίζζεκα απεηιήο θαη ε θαρππνςία ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δήισζαλ πσο ηνπο πξνθαινχλ 

νη πξφζθπγεο πεξηζζφηεξν αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (20% 

θαη 30% αληίζηνηρα, p-value=0.012 θαη 0.039 αληίζηνηρα), ελψ ε ζπκπάζεηα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζπρλή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (28%, p-value=0.011). 

ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο;» πεξηζζφηεξν 

δηαθψλεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ΜΟ=2.8 θαη ΣΑ=1.3 ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ΜΟ=2.6 θαη ΣΑ=1.2 θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ΜΟ=2.3 θαη ΣΑ=1.3 (p-value=0.026). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ πσο δπζθφιεςαλ ή ζα δπζθφιεπαλ ηελ επαθή ηνπο κε 

ηνπο πξφζθπγεο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε ζεψξεζαλ πην ζεκαληηθά νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 

(p-value=0.036, 0.015 θαη 0.002 αληίζηνηρα). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα 

ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ πην ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ήηαλ ε ζηέγαζε – δηαβίσζε (p-value=0.005), ε εξγαζία (p-value=0.023), ε πξφλνηα 

– ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (p-value=0.005) θαη ε εκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο 
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ληφπηνπο (p-value=0.027). Οη ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο δήισζαλ φηη 

πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πξφλνηα-ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε (p-value=0,022) θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο(p-value=0,020). Δλψ νη 

ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο επηζήκαλαλ ηελ εθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 

(p-value=0.022) θαη ηελ εθπαίδεπζε (p-value=0,021). 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο δηαθψλεζαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ζηηο απφςεηο πσο «Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα 

καο» (p-value=0.020), πσο «Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα» (p-value=0.006), πσο «Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ» (p-

value<0.001), πσο «Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία» (p-

value=0.009) θαη πσο «Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία καο, 

επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη» (p-value=0.001). 

Αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηηο απφςεηο πσο «Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο» 

(p-value=0.014), πσο «Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο» (p-value=0.022) θαη 

πσο «Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα ηνπο» (p-

value<0.001). 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπζρεηίζεηο επξεκάησλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη φζνλ αθνξά ζην 

πξνζθπγηθφ, γεγνλφο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο έξεπλαο. Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ζχκθσλν κε ην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηεξε γλψζε 

απνθηήζεηο, ηφζν ελεξγνπνηείο ηελ θξηηηθή ζθέςε ζνπ θαη αιιάδεηο ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεζαη 

θαη αληηκεησπίδεηο θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα, φπσο ην πξνζθπγηθφ. (Καλαβνχξαο, ρ.ρ) 
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Πίλαθαο 4. 

 Δθπαίδεπζε  

 Υακειή Μεζαία Τςειή  

 
N (%) N (%) N (%) 

p-

value 

Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο 

θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη 

λα θάλεη; 

   

0.013 

ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 30 

(38.0) 

49 

(25.4) 

19 

(15.1) 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 19 

(24.1) 

48 

(24.9) 

26 

(20.6) 

Υσξίο γλψκε 3 (3.8) 7 (3.6) 5 (4.0) 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 13 

(16.5) 

43 

(22.3) 

31 

(24.6) 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 14 

(17.7) 

46 

(23.8) 

45 

(35.7) 

Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο 

απνθάζεηο, έλα κέξνο ησλ πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; 

Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο κφλν γηα 

πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδφκελα 

δηακεξίζκαηα; 

   

0.021 

ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο    37 

(46.8) 

63 

(32.6) 

31 

(24.6) 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 15 

(19.0) 

57 

(29.5) 

47 

(37.3) 

Υσξίο γλψκε 6 (7.6) 16 (8.3) 4 (3.2) 
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Καη ηα δχν 13 

(16.5) 

41 

(21.2) 

32 

(25.4) 

Σίπνηα απφ ηα δχν 8 (10.1) 16 (8.3) 12 (9.5) 

Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ 

πξνο ηελ Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν: 
   

0.003 

ίγνπξα πξνζσξηλφ 13 

(16.5) 
19 (9.8) 9 (7.2) 

Μάιινλ πξνζσξηλφ  21 

(26.6) 

49 

(25.4) 

21 

(16.8) 

Υσξίο γλψκε         7 (8.9) 3 (1.6) 8 (6.4) 

Μάιινλ κνληκφηεξν 23 

(29.1) 

66 

(34.2) 

59 

(47.2) 

ίγνπξα κνληκφηεξν 15 

(19.0) 

56 

(29.0) 

28 

(22.4) 

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ 

πξφζθπγεο κφληκα ζηελ Διιάδα 
   

0.010 

Όρη 47 

(60.3) 

85 

(44.0) 

48 

(38.1) 

Ναη 19 

(24.4) 

58 

(30.1) 

52 

(41.3) 

Υσξίο γλψκε 12 

(15.4) 

50 

(25.9) 

26 

(20.6) 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ; 
   

0.020 

Θεηηθή 21 

(26.6) 

48 

(24.9) 

43 

(34.1) 

Μάιινλ ζεηηθή 13 

(16.5) 

52 

(26.9) 

30 

(23.8) 

Υσξίο γλψκε 
5 (6.3) 

21 

(10.9) 

14 

(11.1) 

Μάιινλ αξλεηηθή 18 44 28 



105 
 

(22.8) (22.8) (22.2) 

Αξλεηηθή 22 

(27.8) 

28 

(14.5) 
11 (8.7) 

Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο 

πηζηεχεηε φηη έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 
   

0.291 

Μέρξη 100 2 (2.5) 3 (1.5) 2 (1.6) 

Απφ 100 κέρξη 400 
7 (8.9) 

24 

(12.4) 
10 (7.9) 

Απφ 400 κέρξη 800 12 

(15.2) 

29 

(14.9) 

18 

(14.3) 

Απφ 800 κέρξη 1000 18 

(22.8) 

29 

(14.9) 

22 

(17.5) 

Απφ 1000 θαη πάλσ 31 

(39.2) 

57 

(29.4) 

41 

(32.5) 

Υσξίο γλψκε 
9 (11.4) 

52 

(26.8) 

33 

(26.2) 

Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 
   

<0.001 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ 22 

(27.8) 

83 

(43.0) 

78 

(61.9) 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ 18 

(22.8) 

32 

(16.6) 

21 

(16.7) 

Οπδέηεξα 22 

(27.8) 

58 

(30.1) 

24 

(19.0) 

ρεηηθά δχζθνιε 11 

(13.9) 
14 (7.3) 0 (0.0) 

Γχζθνιε 6 (7.6) 6 (3.1) 3 (2.4) 

Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

επέδξαζζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ; 
   

<0.001 
Πνιχ ζεηηθά 7 (8.9) 5 (2.6) 2 (1.6) 

Θεηηθά  13 17 (8.9) 16 
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(16.5) (12.8) 

Οπδέηεξα  25 

(31.6) 

112 

(58.6) 

83 

(66.4) 

Αξλεηηθά  32 

(40.5) 

47 

(24.6) 

18 

(14.4) 

Πνιχ αξλεηηθά 2 (2.5) 10 (5.2) 6 (4.8) 

Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή 

αμίεο ζαο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 
   

0.187 

Όρη 34 

(43.0) 

86 

(44.8) 

67 

(54.0) 

Ναη 40 

(50.6) 

83 

(43.2) 

44 

(35.5) 

Υσξίο γλψκε 
5 (6.3) 

23 

(12.0) 

13 

(10.5) 

Αλ λαη, πνην (ή πνηα) απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο 

ζεσξείηε φηη απεηινχληαη; 
    

Ζ πγεία  30 

(38.5) 

55 

(28.4) 

27 

(21.4) 
0.031 

Ζ αζθάιεηα 37 

(47.4) 

75 

(38.7) 

37 

(29.4) 
0.031 

Ζ ηδηνθηεζία 20 

(25.6) 

29 

(14.9) 

18 

(14.3) 
0.067 

Ζ ζξεζθεία 19 

(24.4) 

30 

(15.5) 

19 

(15.1) 
0.163 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 20 

(25.6) 

39 

(20.1) 

16 

(12.7) 
0.059 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 13 

(16.7) 

22 

(11.3) 

24 

(19.0) 
0.146 

Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο;    

0.107 Καζφινπ 39 

(50.0) 

84 

(43.3) 

45 

(36.6) 
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Λίγν 24 

(30.8) 

77 

(39.7) 

60 

(48.8) 

Λίγν 12 

(15.4) 

22 

(11.3) 

15 

(12.2) 

Πνιχ 0 (0.0) 6 (3.1) 3 (2.4) 

Πάξα πνιχ 3 (3.8) 5 (2.6) 0 (0.0) 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;    

0.006 

Αξκνληθή  15 

(21.4) 

56 

(33.1) 

43 

(41.3) 

Τπνθεξηή  11 

(15.7) 

19 

(11.2) 

16 

(15.4) 

Αδηάθνξε  33 

(47.1) 

78 

(46.2) 

33 

(31.7) 

Πξνβιεκαηηθή  
5 (7.1) 11 (6.5) 

12 

(11.5) 

Δρζξηθή 6 (8.6) 5 (3.0) 0 (0.0) 

Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα 

πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά ζρνιεία; 
   

0.146 

Όρη 44 

(56.4) 

123 

(64.1) 

88 

(72.1) 

Ναη 24 

(30.8) 

49 

(25.5) 

20 

(16.4) 

Υσξίο γλψκε 10 

(12.8) 

20 

(10.4) 

14 

(11.5) 

Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην 

λεζί κφληκα; 
   

0.016 

Όρη 42 

(54.5) 

85 

(44.5) 

39 

(32.0) 

Ναη 22 

(28.6) 

62 

(32.5) 

56 

(45.9) 

Υσξίο γλψκε 13 44 27 
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(16.9) (23.0) (22.1) 

Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα 

θάλεηε θάηη γηα λα βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, 

παξνρή δηακνλήο, ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, 

ξνχρσλ, παηρληδηψλ, εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο 

θιπ.), ρξεκάησλ ή λα βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε 

πξνζσπηθή εξγαζία; 

   

0.393 

Όρη 47 

(62.7) 

136 

(71.2) 

85 

(69.7) 

Ναη 28 

(37.3) 

55 

(28.8) 

37 

(30.3) 

Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο 

πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 
    

Φφβν  11 

(13.9) 

37 

(19.1) 

17 

(13.5) 
0.342 

Αίζζεκα απεηιήο 16 

(20.3) 

27 

(13.9) 
8 (6.3) 0.012 

Καρππνςία  24 

(30.4) 

53 

(27.3) 

21 

(16.7) 
0.039 

Αλεζπρία  26 

(32.9) 

77 

(39.7) 

39 

(31.0) 
0.240 

Αδηαθνξία  10 

(12.7) 

23 

(11.9) 

13 

(10.3) 
0.861 

Λχπε  20 

(25.3) 

43 

(22.2) 

40 

(31.7) 
0.159 

πκπάζεηα  10 

(12.7) 

32 

(16.5) 

35 

(27.8) 
0.011 

 Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

p-

value 

Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα 

2.3 

(1.3) 

2.6 

(1.2) 

2.8 

(1.3) 
0.026 
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ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.4 

(1.3) 

2.5 

(1.2) 

2.8 

(1.3) 
0.104 

ε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (Απνιχησο κε 

απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 10 (Απνιχησο 

απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκφ ζα δίλαηε ζηνπο θνξείο 

ησλ λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο; 

5.3 

(2.8) 

4.8 

(2.4) 

4.7 

(2.2) 
0.186 

Γιψζζα, επηθνηλσλία 5.9 

(3.6) 

6.6 

(3.3) 

7.0 

(3.0) 
0.090 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 6.5 

(3.6) 

5.3 

(3.5) 

4.7 

(3.1) 
0.036 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 6.0 

(3.5) 

5.1 

(3.3) 

4.3 

(3.0) 
0.015 

Γηαθνξά θνπιηνχξαο 6.7 

(3.4) 

6.0 

(3.3) 

5.6 

(3.2) 
0.172 

Θξεζθεία 6.7 

(3.7) 

6.2 

(3.5) 

5.3 

(3.8) 
0.080 

Δμσηεξηθή εκθάληζε 4.3 

(3.5) 

3.6 

(3.3) 

2.4 

(2.5) 
0.002 

ηέγαζε – δηαβίσζε 5.4 

(4.3) 

6.2 

(4.0) 

7.7 

(3.3) 
<0.001 

Δξγαζία 6.1 

(3.4) 

7.1 

(3.0) 

7.5 

(2.7) 
0.021 

Αζθάιηζε 6.3 

(3.7) 

7.1 

(2.9) 

7.0 

(2.9) 
0.368 

Δθπαίδεπζε 6.7 

(3.4) 

7.3 

(3.0) 

7.6 

(2.6) 
0.224 

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 7.1 

(3.5) 

7.9 

(2.8) 

7.6 

(2.8) 
0.365 
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Πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  6.7 

(3.5) 

8.0 

(2.8) 

8.2 

(2.5) 
0.005 

Αιιαγή λννηξνπίαο 6.0 

(3.6) 

5.5 

(3.5) 

5.1 

(3.5) 
0.437 

Δκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο  5.8 

(3.6) 

7.2 

(3.1) 

7.3 

(2.8) 
0.027 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε 

ρψξα καο 

2.6 

(1.2) 

2.9 

(1.2) 

3.1 

(1.2) 
0.020 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο 

ζηελ Διιάδα 

2.8 

(1.2) 

2.9 

(1.2) 

3.3 

(1.2) 
0.006 

Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο 3.4 

(1.2) 

3.4 

(1.1) 

3.1 

(1.1) 
0.014 

Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ 2.8 

(1.2) 

2.9 

(1.3) 

3.5 

(1.1) 
<0.001 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα 

3.4 

(1.1) 

3.4 

(1.0) 

3.3 

(1.2) 
0.655 

Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο 3.6 

(1.1) 

3.4 

(1.1) 

3.2 

(1.2) 
0.022 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη 

παηδεία 

2.8 

(1.2) 

3.0 

(1.2) 

3.3 

(1.1) 
0.009 

Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ 

ζηελ θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

κνπζνπικάλνη 

2.7 

(1.2) 

3.0 

(1.2) 

3.3 

(1.2) 
0.001 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

νηθνγελεηάξρεο θαη θηιήζπρνη άλζξσπνη 

3.0 

(1.2) 

2.8 

(1.1) 

2.8 

(1.0) 
0.345 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα 

δεχηεξε παηξίδα ηνπο 

3.2 

(1.4) 

2.9 

(1.2) 

2.4 

(1.1) 
<0.001 
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5.2.4. Συςχετίςεισ με βάςη την οικογενειακή κατάςταςη. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζή ηνπο θαη επίζεο εληνπίζηεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο (Πίλαθαο 5). 

ηελ εξψηεζε «Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη;» ε 

απάληεζε «ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο» ήηαλ πην ζπρλή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ ήηαλ έγγακνη (31%) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ άγακνη (19%) (p-

value=0.042). 

Ζ πγεία, ε αζθάιεηα θαη ε ζξεζθεία απνηεινχλ αγαζά ή αμίεο πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ έγγακνη (36%, 44% θαη 23% αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ άγακνη (21%, 31% θαη 23% αληίζηνηρα) (p-value=0.001, 0.005 θαη 

0.002 αληίζηνηρα). 

Σελ επαθή ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο ραξαθηήξηζαλ σο αξκνληθή ή ππνθεξηή ην 35% ησλ 

έγγακσλ θαη ην 48% ησλ άγακσλ θαη σο πξνβιεκαηηθή ή ερζξηθή 10% ησλ έγγακσλ θαη ην 12% 

ησλ άγακσλ (p-value=0.040). 

Οη έγγακνη ζπκθψλεζαλ πην ζπρλά κε ηε δήισζε φηη ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα 

πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά ζρνιεία (32%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο 40-59 (16%) (p-value= 

0.001). 

ηελ εξψηεζε «Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί κφληκα;» ε ζεηηθή 

απάληεζε ήηαλ πην ζπρλή αλάκεζα ζηνπο άγακνπο (43%) ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (28%) (p-

value<0.001). 

ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο;» πεξηζζφηεξν 

δηαθψλεζαλ νη άγακνη κε ΜΟ=2.7 θαη ΣΑ=1.2 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο έγγακνπο ζπκκεηέρνληεο κε  

ΜΟ=2.5 θαη ΣΑ=1.3 (p-value=0.041). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ πσο δπζθφιεςαλ ή ζα δπζθφιεπαλ ηελ επαθή ηνπο κε 

ηνπο πξφζθπγεο ε Γηαθνξά θνπιηνχξαο ε Θξεζθεία, ήηαλ πην ζεκαληηθά γηα ηνπο έγγακνπο 

ζπκκεηέρνληεο (p-value=0.017 θαη p-value <0.001 αληίζηνηρα). 
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Οη έγγακνη ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άγακνπο κε ηηο εμήο απφςεηο «Οη πξφζθπγεο ζα 

απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα» (p-value=0.002), «Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ 

ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ» (p-value=0.009), «Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία 

θαη παηδεία» (p-value=0.010) θαη δηαθψλεζαλ πεξηζζφηεξν κε ηε άπνςε «Οη πεξηζζφηεξνη 

πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα» (p-value=0.035). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επξεκάησλ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη έγγακνη ζπκκεηέρνληεο πξνβάινπλ κία αξλεηηθή ζηάζε ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο πξνο ηνπο πξφζθπγεο ζε αληίζεζε κε ηνπο άγακνπο. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε 

δηαηήξεζεο ηνπ αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ησλ ίδησλ αθνχ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ επζχλε γη‟ απηφ. Μέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα εμάιινπ ηα άηνκα καζαίλνπλ πνηνπο λα 

δέρνληαη θαη λα εκπηζηεχνληαη, δηφηη ε νηθνγέλεηα πεξηβάιιεη κε αγάπε ηα κέιε ηεο θαη 

αληηκεησπίδεη κε αδηαθνξία ή ερζξφηεηα ηνπο «μέλνπο», ηνπο άιινπο θαη απηφ αλαβηψλεηαη ζηηο 

επφκελεο γεληέο (Ησαθείκνγινπ, 2017). 

 

 

Πίλαθαο 5. 

 Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
 

 Έγγακνο/ 

πκβίσζε 

Άγακνο 
 

 N (%) N (%) p-

value 

Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. 

Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη; 

  

0.042 
ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 58 (30.7) 39 

(18.8) 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 43 (22.8) 50 
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(24.2) 

Υσξίο γλψκε 4 (2.1) 11 

(5.3) 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 40 (21.2) 46 

(22.2) 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 44 (23.3) 61 

(29.5) 

Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο απνθάζεηο, έλα 

κέξνο ησλ πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ 

Διιάδα. Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζα 

παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο 

θαηαπιηζκνχο κφλν γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα; 

  

0.154 

ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο    72 (38.1) 57 

(27.5) 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 52 (27.5) 66 

(31.9) 

Υσξίο γλψκε 10 (5.3) 16 

(7.7) 

Καη ηα δχν 36 (19.0) 51 

(24.6) 

Σίπνηα απφ ηα δχν 19 (10.1) 17 

(8.2) 

Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ 

Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν 

  

0.939 

ίγνπξα πξνζσξηλφ 18 (9.5) 23 

(11.2) 

Μάιινλ πξνζσξηλφ  44 (23.3) 46 

(22.3) 

Υσξίο γλψκε         8 (4.2) 10 

(4.9) 
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Μάιινλ κνληκφηεξν 74 (39.2) 74 

(35.9) 

ίγνπξα κνληκφηεξν 45 (23.8) 53 

(25.7) 

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο 

κφληκα ζηελ Διιάδα 

  

0.386 

Όρη 92 (48.9) 87 

(42.0) 

Ναη 57 (30.3) 72 

(34.8) 

Υσξίο γλψκε 39 (20.7) 48 

(23.2) 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ 

  

0.201 

Θεηηθή 45 (23.7) 65 

(31.6) 

Μάιινλ ζεηηθή 49 (25.8) 47 

(22.8) 

Υσξίο γλψκε 16 (8.4) 24 

(11.7) 

Μάιινλ αξλεηηθή 45 (23.7) 44 

(21.4) 

Αξλεηηθή 35 (18.4) 26 

(12.6) 

Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο πηζηεχεηε 

φηη έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 

  

0.482 

Μέρξη 100 4 (2.1) 3 (1.4) 

Απφ 100 κέρξη 400 22 (11.6) 19 

(9.2) 

Απφ 400 κέρξη 800 31 (16.3) 27 

(13.0) 
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Απφ 800 κέρξη 1000 28 (14.7) 41 

(19.8) 

Απφ 1000 θαη πάλσ 65 (34.2) 63 

(30.4) 

Υσξίο γλψκε 40 (21.1) 54 

(26.1) 

Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 

  

0.371 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ 76 (40.2) 104 

(50.2) 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ 36 (19.0) 36 

(17.4) 

Οπδέηεξα 56 (29.6) 48 

(23.2) 

ρεηηθά δχζθνιε 13 (6.9) 12 

(5.8) 

Γχζθνιε 8 (4.2) 7 (3.4) 

Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

επέδξαζζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ; 

  

0.094 

Πνιχ ζεηηθά 6 (3.2) 8 (3.9) 

Θεηηθά  29 (15.4) 16 

(7.8) 

Οπδέηεξα  96 (51.1) 124 

(60.5) 

Αξλεηηθά  46 (24.5) 50 

(24.4) 

Πνιχ αξλεηηθά 11 (5.9) 7 (3.4) 

Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή αμίεο 

ζαο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 

  

0.150 
Όρη 80 (42.3) 106 

(52.0) 
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Ναη 89 (47.1) 78 

(38.2) 

Υσξίο γλψκε 20 (10.6) 20 

(9.8) 

Αλ λαη, πνην (ή πνηα) απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο ζεσξείηε 

φηη απεηινχληαη; 

  
 

Ζ πγεία  68 (36.0) 43 

(20.8) 
0.001 

Ζ αζθάιεηα 84 (44.4) 64 

(30.9) 
0.005 

Ζ ηδηνθηεζία 30 (15.9) 38 

(18.4) 
0.513 

Ζ ζξεζθεία 44 (23.3) 24 

(11.6) 
0.002 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 42 (22.2) 33 

(15.9) 
0.111 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 30 (15.9) 30 

(14.5) 
0.702 

Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο;   

0.109 

Καζφινπ 79 (42.2) 86 

(41.7) 

Λίγν 78 (41.7) 84 

(40.8) 

Λίγν 27 (14.4) 22 

(10.7) 

Πνιχ 1 (0.5) 8 (3.9) 

Πάξα πνιχ 2 (1.1) 6 (2.9) 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;   

0.040 
Αξκνληθή  47 (28.7) 66 

(37.3) 

Τπνθεξηή  27 (16.5) 19 
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(10.7) 

Αδηάθνξε  73 (44.5) 70 

(39.5) 

Πξνβιεκαηηθή  9 (5.5) 19 

(10.7) 

Δρζξηθή 8 (4.9) 3 (1.7) 

Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ 

ζε μερσξηζηά ζρνιεία 

  

0.001 

Όρη 105 

(56.8) 

149 

(72.7) 

Ναη 59 (31.9) 33 

(16.1) 

Υσξίο γλψκε 21 (11.4) 23 

(11.2) 

Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί 

κφληκα; 

  

<0.001 

Όρη 98 (53.0) 67 

(33.0) 

Ναη 52 (28.1) 87 

(42.9) 

Υσξίο γλψκε 35 (18.9) 49 

(24.1) 

Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεηε 

θάηη γηα λα βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, παξνρή δηακνλήο, 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, ξνχρσλ, παηρληδηψλ, 

εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο θιπ.), ρξεκάησλ ή λα 

βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε πξνζσπηθή εξγαζία; 

  

0.152 

Όρη 134 

(72.4) 

132 

(65.7) 

Ναη 51 (27.6) 69 

(34.3) 
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Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο 

πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 

  
 

Φφβν  32 (16.8) 32 

(15.5) 
0.708 

Αίζζεκα απεηιήο 29 (15.3) 21 

(10.1) 
0.125 

Καρππνςία  48 (25.3) 51 

(24.6) 
0.886 

Αλεζπρία  71 (37.4) 70 

(33.8) 
0.460 

Αδηαθνξία  21 (11.1) 24 

(11.6) 
0.865 

Λχπε  48 (25.3) 54 

(26.1) 
0.851 

πκπάζεηα  40 (21.1) 37 

(17.9) 
0.424 

 Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

p-

value 

 Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.5 (1.3) 2.7 

(1.2) 0.175 

 Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.4 (1.3) 2.7 

(1.3) 0.041 

ε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (Απνιχησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο 

ην 10 (Απνιχησο απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκφ ζα δίλαηε ζηνπο 

θνξείο ησλ λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο; 

5.0 (2.5) 4.8 

(2.3) 
0.427 

Γιψζζα, επηθνηλσλία 6.9 (3.2) 6.3 

(3.3) 
0.058 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 5.5 (3.4) 5.1 0.358 
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(3.4) 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 5.3 (3.3) 4.6 

(3.3) 
0.089 

Γηαθνξά θνπιηνχξαο 6.5 (3.3) 5.5 

(3.3) 
0.017 

Θξεζθεία 6.9 (3.4) 5.1 

(3.7) 
<0.001 

Δμσηεξηθή εκθάληζε 3.6 (3.2) 3.0 

(3.0) 
0.175 

ηέγαζε – δηαβίσζε 6.2 (4.0) 6.8 

(3.8) 
0.158 

Δξγαζία 6.9 (3.1) 7.3 

(2.9) 
0.347 

Αζθάιηζε 6.8 (3.2) 7.1 

(3.0) 
0.421 

Δθπαίδεπζε 7.3 (3.0) 7.3 

(2.9) 
0.969 

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 7.9 (2.8) 7.4 

(3.0) 
0.147 

Πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  7.8 (2.9) 7.9 

(2.8) 
0.772 

Αιιαγή λννηξνπίαο 5.9 (3.5) 5.1 

(3.4) 
0.056 

Δκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο  6.9 (3.2) 7.1 

(3.0) 
0.685 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο 2.8 (1.1) 3.0 

(1.2) 
0.052 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα 

2.8 (1.1) 3.2 

(1.2) 
0.002 

Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο 3.3 (1.1) 3.3 

(1.2) 
0.485 
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Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ 2.9 (1.2) 3.3 

(1.2) 
0.009 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα 

3.5 (1.0) 3.3 

(1.1) 0.035 

Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο 3.5 (1.1) 3.3 

(1.2) 
0.077 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία 2.9 (1.2) 3.2 

(1.2) 
0.010 

Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ 

θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη 

2.9 (1.2) 3.2 

(1.3) 
0.051 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη νηθνγελεηάξρεο θαη 

θηιήζπρνη άλζξσπνη 

2.8 (1.1) 2.8 

(1.1) 0.998 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε 

παηξίδα ηνπο 

2.9 (1.2) 2.8 

(1.3) 
0.588 

 

 

5.2.5. Συςχετίςεισ με βάςη την  τόπο καταγωγήσ. 

Σέινο, εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπο θαη γεληθά δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 6). 

Παξαηεξήζεθε δηαθνξά κφλν ζηα αηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν νη πξφζθπγεο 

πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε κε ηελ Καρππνςία αιιά θαη ηελ πκπάζεηα λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπρλά αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ εκηαζηηθή/αγξνηηθή πεξηνρή (33% θαη 25% 

αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ αζηηθή (21% θαη 17% αληίζηνηρα) (p-

value=0.011 θαη 0.44). χκθσλα ινηπφλ κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ επξεκάησλ κε ην ηφπν 

θαηαγσγήο ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αζηηθήο θαηαγσγήο κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ εκηαζηηθή/αγξνηηθή θαηαγσγή, φπσο 

δηαθξίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

γεληθφηεξε αληίιεςε φηη νη άλζξσπνη ησλ εκηαζηηθψλ/αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δψληαο ζε κηθξέο θαη 
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θιεηζηέο θνηλσλίεο ζα ήηαλ πην ζπληεξεηηθνί φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηλνκέλσλ (Πνιηηηζηηθφο χιινγνο πάησλ, ρ.ρ). 

 

Πίλαθαο 6. 

 Καηαγσγή  

 
Αζηηθή 

Ζκηαζηηθή/ 

Αγξνηηθή 
 

 
N (%) N (%) 

p-

value 

Κάπνηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. 

Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη λα θάλεη; 

  

0.976 

ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 65 

(24.5) 
33 (26.2) 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 64 

(24.2) 
28 (22.2) 

Υσξίο γλψκε 11 (4.2) 4 (3.2) 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 56 

(21.1) 
27 (21.4) 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο 69 

(26.0) 
34 (27.0) 

Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο απνθάζεηο, έλα 

κέξνο ησλ πξνζθχγσλ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ 

Διιάδα. Καηά ηε γλψκε ζαο, κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζα 

παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνχο 

θαηαπιηζκνχο κφλν γηα πξφζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα; 

  

0.175 

ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο    90 

(34.0) 
39 (31.0) 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 72 44 (34.9) 
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(27.2) 

Υσξίο γλψκε 21 (7.9) 5 (4.0) 

Καη ηα δχν 61 

(23.0) 
23 (18.3) 

Σίπνηα απφ ηα δχν 21 (7.9) 15 (11.9) 

Καηά ηε γλψκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ 

Διιάδα, πηζηεχεηε φηη είλαη έλα θαηλφκελν: 
  

0.263 

ίγνπξα πξνζσξηλφ 29 

(10.9) 
10 (8.0) 

Μάιινλ πξνζσξηλφ  67 

(25.3) 
22 (17.6) 

Υσξίο γλψκε         12 (4.5) 4 (3.2) 

Μάιινλ κνληκφηεξν 95 

(35.8) 
53 (42.4) 

ίγνπξα κνληκφηεξν 62 

(23.4) 
36 (28.8) 

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο 

κφληκα ζηελ Διιάδα; 
  

0.347 

Όρη 121 

(45.7) 
57 (45.2) 

Ναη 81 

(30.6) 
46 (36.5) 

Υσξίο γλψκε 63 

(23.8) 
23 (18.3) 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελφο λεζηνχ θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ; 
  

0.242 

Θεηηθή 75 

(28.4) 
34 (26.8) 

Μάιινλ ζεηηθή 59 

(22.3) 
36 (28.3) 

Υσξίο γλψκε 29 9 (7.1) 
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(11.0) 

Μάιινλ αξλεηηθή 65 

(24.6) 
24 (18.9) 

Αξλεηηθή 36 

(13.6) 
24 (18.9) 

Απφ φζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνχζεη, πφζνη πξφζθπγεο 

πηζηεχεηε φηη έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 
  

0.999 

Μέρξη 100 5 (1.9) 2 (1.6) 

Απφ 100 κέρξη 400 27 

(10.2) 
13 (10.2) 

Απφ 400 κέρξη 800 40 

(15.1) 
19 (15.0) 

Απφ 800 κέρξη 1000 46 

(17.4) 
22 (17.3) 

Απφ 1000 θαη πάλσ 83 

(31.3) 
42 (33.1) 

Υσξίο γλψκε 64 

(24.2) 
29 (22.8) 

Πψο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζην Ζξάθιεην; 
  

0.120 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ 132 

(50.0) 
46 (36.2) 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ 42 

(15.9) 
29 (22.8) 

Οπδέηεξα 66 

(25.0) 
37 (29.1) 

ρεηηθά δχζθνιε 14 (5.3) 10 (7.9) 

Γχζθνιε 10 (3.8) 5 (3.9) 

Γεληθά πψο πηζηεχεηε φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

επέδξαζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ  λεζηνχ; 
  

0.337 

Πνιχ ζεηηθά 12 (4.6) 1 (0.8) 
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Θεηηθά  27 

(10.3) 
17 (13.6) 

Οπδέηεξα  149 

(56.7) 
69 (55.2) 

Αξλεηηθά  63 

(24.0) 
32 (25.6) 

Πνιχ αξλεηηθά 12 (4.6) 6 (4.8) 

Αηζζάλεζηε φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή αμίεο 

ζαο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ; 
  

0.673 

Όρη 129 

(49.2) 
56 (44.4) 

Ναη 109 

(41.6) 
57 (45.2) 

Υσξίο γλψκε 24 (9.2) 13 (10.3) 

Αλ λαη, πνην (ή πνηα) απφ ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο ζεσξείηε 

φηη απεηινχληαη; 
   

Ζ πγεία  70 

(26.5) 
42 (33.1) 0.179 

Ζ αζθάιεηα 96 

(36.4) 
50 (39.4) 0.565 

Ζ ηδηνθηεζία 42 

(15.9) 
26 (20.5) 0.265 

Ζ ζξεζθεία 40 

(15.2) 
27 (21.3) 0.133 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 52 

(19.7) 
23 (18.1) 0.709 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 34 

(12.9) 
26 (20.5) 0.051 

Πφζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξφζθπγεο;   

0.296 Καζφινπ 117 

(44.8) 
47 (37.0) 
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Λίγν 103 

(39.5) 
56 (44.1) 

Λίγν 32 

(12.3) 
16 (12.6) 

Πνιχ 6 (2.3) 3 (2.4) 

Πάξα πνιχ 3 (1.1) 5 (3.9) 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή;   

0.997 

Αξκνληθή  74 

(33.3) 
38 (32.8) 

Τπνθεξηή  28 

(12.6) 
16 (13.8) 

Αδηάθνξε  95 

(42.8) 
48 (41.4) 

Πξνβιεκαηηθή  18 (8.1) 10 (8.6) 

Δρζξηθή 7 (3.2) 4 (3.4) 

Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ 

ζε μερσξηζηά ζρνιεία; 
  

0.172 

Όρη 174 

(66.7) 
76 (61.3) 

Ναη 56 

(21.5) 
37 (29.8) 

Υσξίο γλψκε 31 

(11.9) 
11 (8.9) 

Θα ζπκθσλνχζαηε λα παξακείλνπλ νη πξφζθπγεο ζην λεζί 

κφληκα; 
  

0.789 

Όρη 110 

(42.5) 
54 (43.5) 

Ναη 91 

(35.1) 
46 (37.1) 

Υσξίο γλψκε 58 

(22.4) 
24 (19.4) 
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Δζείο, πξνζσπηθά, έρεη ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεηε 

θάηη γηα λα βνεζήζεηε πξφζθπγεο; Γειαδή, παξνρή δηακνλήο, 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε πγηεηλήο, ξνχρσλ, παηρληδηψλ, 

εμνπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο θιπ.), ρξεκάησλ ή λα 

βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε πξνζσπηθή εξγαζία; 

  

0.730 

Όρη 180 

(69.2) 
83 (67.5) 

Ναη 80 

(30.8) 
40 (32.5) 

Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πφιε ζαο, ζε εζάο 

πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν; 
   

Φφβν  43 

(16.2) 
21 (16.5) 0.938 

Αίζζεκα απεηιήο 30 

(11.3) 
21 (16.5) 0.151 

Καρππνςία  56 

(21.1) 
42 (33.1) 0.011 

Αλεζπρία  93 

(35.1) 
45 (35.4) 0.948 

Αδηαθνξία  34 

(12.8) 
12 (9.4) 0.330 

Λχπε  66 

(24.9) 
35 (27.6) 0.574 

πκπάζεηα  44 

(16.6) 
32 (25.2) 0.044 

 Mean 

(SD) 
Mean (SD) 

p-

value 

 Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

2.7 (1.3) 2.6 (1.3) 0.455 

 Πηζηεχεηε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 2.6 (1.3) 2.4 (1.2) 0.119 
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ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; 

ε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (Απνιχησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο 

ην 10 (Απνιχησο απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκφ ζα δίλαηε ζηνπο 

θνξείο ησλ λεζηψλ ππνδνρήο γηα ηε δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο; 

5.0 (2.3) 4.5 (2.6) 0.057 

Γιψζζα, επηθνηλσλία 6.5 (3.2) 6.6 (3.4) 0.870 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 5.4 (3.4) 4.9 (3.4) 0.254 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 5.1 (3.2) 4.6 (3.3) 0.260 

Γηαθνξά θνπιηνχξαο 6.0 (3.2) 5.9 (3.4) 0.796 

Θξεζθεία 5.8 (3.6) 6.2 (3.7) 0.436 

Δμσηεξηθή εκθάληζε 3.3 (3.1) 3.3 (3.0) 0.941 

ηέγαζε – δηαβίσζε 6.3 (4.0) 7.1 (3.8) 0.058 

Δξγαζία 7.0 (3.1) 7.3 (2.9) 0.453 

Αζθάιηζε 7.0 (3.0) 6.9 (3.2) 0.866 

Δθπαίδεπζε 7.3 (3.0) 7.3 (2.9) 0.866 

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο 7.6 (3.0) 7.8 (2.8) 0.555 

Πξφλνηα – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  7.9 (2.9) 7.8 (2.8) 0.660 

Αιιαγή λννηξνπίαο 5.2 (3.6) 5.7 (3.4) 0.266 

Δκπηζηνζχλε – απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο  7.1 (3.1) 6.9 (3.1) 0.710 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα 

καο 
2.9 (1.2) 2.7 (1.2) 0.109 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα 
3.1 (1.1) 2.8 (1.2) 0.079 

Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο 3.3 (1.1) 3.3 (1.2) 0.525 

Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ 3.1 (1.2) 3.1 (1.4) 0.818 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα 

3.4 (1.1) 3.5 (1.1) 0.251 

Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο 3.4 (1.1) 3.4 (1.2) 0.886 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία 3.1 (1.2) 2.9 (1.2) 0.132 
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Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ 

θνηλσλία καο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη 
3.1 (1.2) 2.9 (1.3) 0.245 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

νηθνγελεηάξρεο θαη θηιήζπρνη άλζξσπνη 

2.8 (1.1) 2.9 (1.1) 0.707 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε 

παηξίδα ηνπο 
2.8 (1.2) 2.9 (1.3) 0.543 
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5.3 Συμπεράςματα 

Tν πξνζθπγηθφ θαηλφκελν έρεη ηαιαλίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ πνιηηηθή, 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο εμαηηίαο ησλ ζπλερφκελσλ απμαλφκελσλ 

ξνψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη ήηαλ απξνεηνίκαζηνη 

φζνλ αθνξά ην πξσηνθαλέο απηφ θαηλφκελν. ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ εμεηάδνληαο 

βαζηθέο έλλνηεο, αλαιχνληαο ην θαηλφκελν ζε βάζνο ρξφλνπ θαη πεξηγξάθνληαο ηνλ 

ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Όπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ ηζηνξία, ε Διιάδα θαίλεηαη λα θηινμελεί πιεζπζκηαθέο 

ξνέο απφ δηάθνξεο ρψξεο γηα αξθεηνχο αηψλεο. Αλέθαζελ θεκίδεηαη γηα ηε θηινμελία 

πνπ ηελ δηαθαηέρεη. Αθφκα, ην γεγνλφο φηη άλνημε ηα ζχλνξά ηεο ζηηο πξνζθπγηθέο 

ξνέο δείρλεη πξνζπκία λα ηηο θηινμελήζεη θαηά ηε δχζθνιε πεξίνδν 

κεηεγθαηάζηαζεο, ηελ νπνία βηψλνπλ. Οη Έιιελεο ήξζαλ αληηκέησπνη κε ην 

πξνζθπγηθφ θαη θάλεθε λα δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε σο πξνο απηφ. Γεδνκέλνπ φηη, ν 

πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο απνηειεί θνηλφηεηα κεηνλφηεηαο, είλαη άμηα ελδηαθέξνληνο 

λα κειεηεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζακε θαη εκείο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ 

παξνχζα έξεπλα, ηεο νπνίαο ηα επξήκαηα ζα είλαη ρξήζηκα γηα ην κέιινλ θαη γηα 

άιινπο εξεπλεηέο. 

Γεληθφηεξα, κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δηαπηζηψζεθε φηη νη θάηνηθνη ηνπ 

λνκνχ Ζξαθιείνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

πξφζθπγεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο λα παξακείλνπλ ηα 

ζχλνξα αλνηρηά γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο πξφζθπγεο. Θεσξνχλ φηη ην θαηλφκελν 

ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ είλαη κάιινλ κνληκφηεξν. Πέξα απφ ηελ άπνςε πεξί ηεο 

κνληκφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, φκσο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο έδεημε φηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξννπηηθή λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηελ 

Διιάδα θαη ζην λεζί. Απηφ ην απνηέιεζκα καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ πξνζθχγσλ ζηε κεηαθίλεζε θαη ην 

δηθαίσκα ππνδνρήο αθνχ θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε θαη δελ ζέινπλ λα θιείζνπλ ηα 

ζχλνξα. Ζ ζεηηθή ζηάζε, επίζεο, ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο πεπνίζεζεο φηη νη 

πξφζθπγεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο κεηαλάζηεο, γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο (In.gr, 2019). Γηαθσλνχλ παξφια απηά ζηε κφληκε 

εγθαηάζηαζή ηνπο, δηφηη δελ γλσξίδνπλ πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο γηα ην λεζί θαη 

ηνπο ίδηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ζηε γλψζε πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ πνπ έθηαζαλ ζην 

λεζί ππνδνρήο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη άγλνηα, θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ 

εμέθξαδε γλψκε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ππήξραλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δειψλνληαλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο απαληήζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ ππνδέρηεθε ην 

Ζξάθιεην. Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έιεπζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ξνψλ είλαη θαη ε 

επηξξνή πνπ αζθείηαη ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Ζ θπξίαξρε γλψκε πνπ επηθξαηεί είλαη 

φηη ν εξρνκφο ησλ πξνζθχγσλ δεκηνπξγεί αίζζεκα απεηιήο, θαζψο νη θάηνηθνη ηνπ 

Ζξαθιείνπ ληψζνπλ φηη απεηινχληαη νξηζκέλα δεκφζηα αγαζά ή αμίεο, κε 

επηθξαηέζηεξεο απαληήζεηο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. Δηδηθφηεξα, θάλεθε φηη ε 

θαηαγσγή ησλ εξσηψκελσλ ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ φηη 

απεηινχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ ληψζνπλ φηη είλαη αζθαιείο. Σα επξήκαηα 

γεληθά δελ έδεημαλ κεγάιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή. Γηαθξίλακε φκσο 

φηη φζνη θαηάγνληαη απφ αζηηθέο πεξηνρέο δηαθαηέρνληαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 

αίζζεκα απεηιήο, ζε αληίζεζε κε φζνπο θαηάγνληαη απφ εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Σν γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ πιεξνθνξεζεί επαξθψο γηα ηνλ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ πξνέιεπζεο πξνζθχγσλ αιιά θαη κε ηε πιεζψξα αξλεηηθψλ 

εηθφλσλ πνπ αληηθξίδνπλ είηε κπξνζηά ηνπο, είηε αθνχγνληαο κέζα απφ ηα ΜΜΔ, 

ηνπο αλάγθαζε λα ζρεκαηίζνπλ έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ γηα ηηο 

επηπηψζεηο ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ. Βέβαηα ην αίζζεκα απεηιήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο 

πφιεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη θάηνηθνη ησλ 

εκηαζηηθψλ/αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, δψληαο ζε κηθξέο θαη θιεηζηέο θνηλσλίεο, είλαη πην 

ζπληεξεηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο θαη πην επηθπιαθηηθνί (Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

πάησλ, ρ.ρ). 

Βαζηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ε γλψκε ησλ θαηνίθσλ γηα ην πσο επεξεάζηεθαλ 

νηθνλνκηθά. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ 

δελ επηδξά νχηε ζεηηθά, αιιά νχηε θαη αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Απηφ ην 

απνηέιεζκα καο δείρλεη φηη ίζσο δελ έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεζηνχ θαη πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ θάπνηεο επζχλεο γηα ηελ 

επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο εζφδσλ ηνπ λεζηνχ. 

(Θενδνζίνπ, Σζφγθαο (ππ. θαζ.), 2017). 

Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο, 

εκπφδην απνηεινχλ ηα πνιηηηζκηθά θαη ηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
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έξεπλαο έδεημαλ φηη ε δπζθνιία ζηελ κεηαμχ ηνπο επαθή έγθεηηαη ζηελ δηαθνξά 

γιψζζαο, θνπιηνχξαο, ζξεζθείαο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ θαη εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Οη θάηνηθνη ηνπ Ζξαθιείνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο επαθή, θπξίσο «αδηάθνξε», «αξκνληθή» θαη «ππνθεξηή» θαη αλέθεξαλ 

φηη δελ επεξέαζε ή δπζθφιεςε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ε ζπρλφηεηα θαζεκεξηλήο επαθήο 

κεηαμχ γεγελή πιεζπζκνχ θαη πξνζθχγσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ έρεη ειάρηζηε έσο θαζφινπ επαθή κε ηνπο 

πξφζθπγεο. Σν παξαπάλσ αηηηνινγεί θαη ην γεγνλφο, φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ελέξγεηεο απφ κεγάιν πνζνζηφ θαηνίθσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε 

ησλ πξνζθχγσλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε θνηλσληθή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ε επαθή ηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκφ δελ είλαη εχθνιε απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη 

ζηε βαζηά θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ρσξίο νξαηή άκεζε ιχζε, ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ηε ζξεζθεία θαη ηε λννηξνπία 

φπσο δήισζαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηα νπνία θαζπζηεξνχλ θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ παξαπάλσ εμέιημε (Καλάξεο, 2017). 

Γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, 

ε ηνπηθή θνηλσλία, νθείιεη λα δψζεη έκθαζε ζε θάπνηεο βαζηθέο αλάγθεο, φπσο ζηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε – πξφλνηα, ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηέινο ηελ αζθάιηζε θαη ζηέγαζε. χκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, ηα παξαπάλσ είλαη απηά πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα. ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ νη ηνπηθνί θνξείο ησλ νπνίσλ ε κέρξη ζηηγκήο απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη 

ραξαθηεξηζηεί κέηξηα, φπσο έδεημαλ ηα επξήκαηα. Όπσο, φκσο ήδε γλσξίδνπκε θαη 

αλαθέξακε παξαπάλσ, νη ηνπηθνί θνξείο ππνζηεξίδνπλ άκεζα ηνπο πξφζθπγεο. 

Παξφια απηά ην παξαπάλσ δελ είλαη γλσζηφ ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ, γη‟ απηφ θαη 

ραξαθηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κέηξηα. 

Γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, εθθξάζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο. Απφ ηε κία ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκθσλεί φηη νη πξφζθπγεο ζπλεηζθέξνπλ σο πξνο 

ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ 

επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο. Απφ ηελ άιιε ν γεγελήο πιεζπζκφο  
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ζπκθσλεί φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ (νηθνγελεηάξρεο) θαη ηα 

αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (θηιήζπρνη άλζξσπνη), απνηεινχλ θξηηήξηα, ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δπίζεο, δειψλνπλ φηη 

νη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα ηνπο. Σα 

παξαπάλσ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ελφο κέξνπο ηνπ δείγκαηνο φηη νη 

πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.   

Ο γεγελήο πιεζπζκφο ακθηηαιαληεχεηαη γηα θάπνηεο άιιεο απφςεηο, θαζψο δελ 

δείρλεη μεθάζαξα αλ ζπκθσλεί ή φρη κε απηέο. πγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη θξαηνχλ κηα 

νπδέηεξε ζηάζε γηα ηελ πηζαλή κειινληηθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη. 

Δπηπιένλ, δελ εθθέξνπλ κε ζηγνπξηά άπνςε γηα ην αλ νη πξνζθπγηθέο ξνέο ζα 

επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία. Σέινο, ν γεγελήο πιεζπζκφο θαίλεηαη λα 

είλαη νπδέηεξνο θαη σο πξνο ηελ άπνςε φηη νη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ 

Διιήλσλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, είλαη πξνθαλέο φηη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα 

βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε, θαζψο νη απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ είλαη αληηθαηηθέο θαη 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχγρπζε απηή ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη δελ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο επεξεάδνληαη 

απφ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ είηε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ ηνπο, είηε κέζσ ησλ ΜΜΔ.   

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ απέλαληη 

ζηνπο πξφζθπγεο θάλεθε φηη ην θχιν επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε απηψλ. Καηά γεληθή 

νκνινγία νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά απφ ηνπο άληξεο ην 

θαηλφκελν. Οη γπλαίθεο εθδειψλνπλ πην ζπρλά αηζζήκαηα ιχπεο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

άληξεο, νη νπνίνη δήισζαλ πην ζπρλά αηζζήκαηα απεηιήο, θαρππνςίαο θαη 

αδηαθνξίαο. Δπηπιένλ, απηά ζε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ην αλ ηα παηδηά ησλ 

πξνζθχγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά ζρνιεία, νη γπλαίθεο δίλνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ απφ ηνπο άληξεο. εκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη θαη σο πξνο ην πσο ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ εκπφδην ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζεσξεί φηη ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ απνηεινχλ εκπφδην, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο. Δπηπιένλ, νη 
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δεχηεξνη δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πξνζθχγσλ, θάηη ην νπνίν ζεσξνχλ πσο δπζθνιεχεη θαη ηελ κεηαμχ ηνπο επαθή. 

ρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ, θαίλεηαη φηη νη απφςεηο κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιείζεηο.   

Δπηπιένλ, γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ πηζαλφηαηα λα παξακείλνπλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

επηθξαηνχλ δηάθνξεο απφςεηο. Ο αληξηθφο πιεζπζκφο δείρλεη λα κελ ζπκθσλεί ηφζν 

κε ηελ άπνςε φηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο, ιφγσ λεαξήο ειηθίαο, ζα θαηαθέξνπλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα. Δπηπιένλ, δηαθσλεί θαη κε ηελ άπνςε φηη νη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σέινο, είλαη αληίζεηνη θαη σο πξνο ηελ 

άπνςε φηη νη λενεηζεξρφκελεο ξνέο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε 

παηξίδα ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο εθθξάδεη ηελ δηαθσλία 

ηνπ σο πξνο ηελ άπνςε φηη νη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε 

ρψξα καο θαη ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ. ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη 

αλάκεζα ζηα δχν θχια δηαθξίλνληαη απηέο νη δηαθνξέο νη νπνίεο πθίζηαληαη γεληθά 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο γπλαίθαο, 

φπσο πξναλαθέξακε, φηη κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο είλαη πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλε απφ φηη ν άλδξαο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα (ΔΟΔ, ρ.ρ). 

Δπίζεο, δηαθξίλνληαη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ 

πξνο ηνπο πξφζθπγεο, αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πξψησλ. Ο γεγελήο 

πιεζπζκφο πνπ αλήθεη ζην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δείρλεη λα είλαη πην 

αξλεηηθφο ζηελ ηδέα εγθαηάζηαζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζην λεζί ππνδνρήο. Αληίζεηα, νη 

θάηνηθνη κε κεζαία ή πςειή εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε θαίλεηαη λα είλαη πην 

ζπκθηιησκέλνη κε ηελ ηδέα εγθαηάζηαζεο ηνπο.  

Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. πγθεθξηκέλα νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ 40 έσο 59 είλαη πην δεθηηθνί πξνο ηνπο πξφζθπγεο θαη ζηελ 

πηζαλή εγθαηάζηαζή ηνπο ζην λεζί, απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 18 έσο 39 θαη 60 θαη 

άλσ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ηνπο. Οη άγακνη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ πεξηζζφηεξν ζχκθσλνη ζηελ πηζαλή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζην λεζί 

ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο. 
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Γεληθφηεξα, παξά ην γεγνλφο ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ θαη θαηνηθνχλ ζην λνκφ 

Ζξαθιείνπ, θαίλεηαη φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηνπο 

γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο ξνέο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ έρνπλ 

επαθή κε ηνπο πξφζθπγεο ή δελ έρνπλ αξθεηή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ 

εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ην πξνζθπγηθφ θαηλφκελν κε απνηέιεζκα νη απαληήζεηο 

ηνπο λα είλαη ζπγθερπκέλεο. Γειψλνπλ φηη έρνπλ κία ζεηηθή ζηάζε σο θάηνηθνη ελφο 

λεζηνχ θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη φηη δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ έιεπζή ηνπο, φπσο 

ζπλέβε ζε άιια λεζηά ππνδνρήο, ηα νπνία δέρνληαη κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζθχγσλ 

θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη ηξηβέο κεηαμχ γεγελή πιεζπζκνχ θαη πξνζθχγσλ 

αιιά θαη κεηαμχ πξνζθχγσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο αθνξνχλ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζηέγαζε, ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, φκσο, δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θαζψο ην Ζξάθιεην δελ απνηειεί ζεκείν 

πξψηεο ππνδνρήο πξνζθχγσλ θαη νη λενεηζεξρφκελνη θηινμελνχκελνη εληάζζνληαη ζε 

έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, δειψλνπλ πσο δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ ζπκβνιή ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ θαη αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη πεξίπησζε 

απεηιήο αμηψλ θαη αγαζψλ αιιά θαη αχμεζε εγθιεκαηηθφηεηαο ή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Απηέο νη απφςεηο καο πξνβάινπλ έλα δηραζκφ αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ, νη νπνίνη θαίλεηαη φηη αληηδξνχλ 

ελζηηθησδψο ζε κία πξνζπάζεηα επηβίσζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη επηθξάηεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ 

θεθηεκέλσλ ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν κε αλζξσπηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη πάξαπηα πξνβάιινπλ αληηθαηηθέο απφςεηο. Φαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ θφβν γηα ην λέν, ην δηαθνξεηηθφ θαη ην άγλσζην. Γελ μέξνπλ ηη 

επηπηψζεηο ζα έρεη ην θαηλφκελν ζηελ θνηλσληθή-νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο. Απφ ηε 

δηθή καο νπηηθή ζεσξνχκε πσο ην θαηλφκελν ζα έρεη κηα ζεηηθή έθθαλζε, θαζφηη ζα 

κπνξέζεη λα δηακνξθσζεί έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο κε απνηέιεζκα λα εκπινπηηζηεί ν πνιηηηζκφο καο. 
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5.4 Προτάςεισ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα 

ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο μεθηλψληαο απφ ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πξνζθχγσλ γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο ε 

παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αζθάιηζεο, εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, 

εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο αιιά θαη ζηέγαζεο είλαη νη αλάγθεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ. Απηέο νη πξσηαξρηθέο αλάγθεο 

πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηα λεζηά ππνδνρήο 

κε ηελ ζπζζψξεπζε πξνζθχγσλ, πνπ αλαγθάδνληαη λα ζπκβηψλνπλ ππφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο κε ζηφρν ηελ επηβίσζε, ηε κεηεγθαηάζηαζε αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα 

κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε ρψξα. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ, αιιά θαη ελ ζπλερεία 

ή παξάιιεια κέζσ ηεο βνήζεηαο ησλ θαηνίθσλ ζε έλα θιίκα εζεινληηζκνχ. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζην θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο. χκθσλα κε απηφ ζα πξνιεθζνχλ πνιιέο κειινληηθέο δπζθνιίεο 

ζε πεξίπησζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζηε ρψξα θαη ζην λεζί. Θα πξέπεη 

αξρηθά νη ηνπηθνί θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα κεξηκλήζνπλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. χκθσλα κε ηνπο 

Μπαιηαηδήο θαη Νηαβέινο (2009), ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εξγαιείν δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ 

θνηλσλία. Πεδίν αλαθνξάο ηεο είλαη ε άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο. Δπηδηψθεη λα δηεπξχλεη ηνπο πθηζηάκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη πξνθαιεί ηελ ακνηβαία επίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο 

θαη ππνδνρήο. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα απνδνρή ηεο λέαο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Μέζσ ηεο επαλεμέηαζεο, 

αλαζεψξεζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ θνηλσληθν-θεληξηθψλ θαη εζλνθεληξηθψλ θξηηεξίσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, δηεπξχλεη ηελ νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία βιέπεηαη ε εθπαίδεπζε, ν 

πνιηηηζκφο, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο θαη απνηειεί κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επθαηξηψλ ζηε δσή γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

έληαμεο (Πξνθνπάθεο, 2011). Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί 

ηδηαίηεξα κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο κε ηα παηδηά απφ 

ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Θα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ πξνζθπγφπνπια ζηα ζρνιεία, έηζη 
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ψζηε λα ππάξρεη θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ θαιφ ε 

πνιηηεία λα νξγαλψλεη πην εληαηηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο καζεηψλ ζηα ζρνιεία, ην 

νπνίν ζα βνεζήζεη ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ απνδνρή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. εκαληηθή ζα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία αθνχ κέζσ ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπο ζα 

παξαθηλνχζαλ γνλείο, καζεηέο θαη δαζθάινπο ζηελ απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ άκεζα ζηηο 

κηθξέο θνηλσλίεο ησλ ζρνιείσλ θαη έκκεζα ζηελ θνηλσλία καο, αιιά θαη ζηελ πξνηξνπή 

λα βνεζήζνπλ έκπξαθηα ζηελ ελζσκάησζή ηνπο. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ζα 

κπνξνχζαλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξαγκαηηθφηεηαο ηηο νπνίεο βηψλνπλ θαη λα ππάξμεη 

ακνηβαία απνδνρή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ. Σέινο, ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ είλαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. 
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Παρϊρτημα 
 

Ερωτθματολόγιο ζρευνασ 

 

              ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ 

ΣΜΗ    ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΥΟ     ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

     

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη 

απφ νκάδα θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ Κξήηεο. θνπφο ηεο 

έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλψλπκα θαη ηεξείηαη ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε κε  ηελ απάληεζε ζαο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αθνινπζεί, θαζψο ε βνήζεηα ζαο είλαη πνιχηηκε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

 

 

 

Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1. Φύιν: 

Άλδξαο   ___   

Γπλαίθα  ___   

 

2. Ηιηθία: 

18 – 29  ___ 

30 – 39  ___ 

40 – 49  ___ 

50 – 59  ___ 
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60 – 69  ___ 

70 ≥       ___ 

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Έγγακνο/ε          ___ 

Άγακνο/ε            ___ 

ε ζπκβίσζε       ___ 

Γηαδεπγκέλνο/ε   ___ 

ε δηάζηαζε        ___ 

Υήξνο/α              ___ 

Αξ. Παηδηψλ       ___         

 

4. Μνξθσηηθό επίπεδν (ζπκπιεξώζηε ην αλώηεξν εθπαηδεπηηθό επίπεδν): 

Αλαιθάβεηνο                    ___ 

Απφθνηηνο δεκνηηθνχ       ___ 

Απφθνηηνο γπκλαζίνπ       ___ 

Απφθνηηνο ιπθείνπ           ___ 

Απφθνηηνο ΗΔΚ                 ___ 

Απφθνηηνο ΑΔΗ – ΣΔΗ       ___ 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  ___ 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ     ___ 

 

5. Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε: 

Άλεξγνο/ε               ___ 

Δξγαδφκελνο/ε       ___                      Δπάγγεικα:  

__________________________________________ 

Οηθηαθά                  ___ 

πληαμηνχρνο/α      ___ 

Φνηηεηήο/-ηξηα       ___ 

 

6. Καηαγσγή: 

Αζηηθφ πεξηβάιινλ          ___ 

Ζκηαζηηθφ πεξηβάιινλ     ___ 

Αγξνηηθή πεξηνρή            ___ 
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7. Πνηα είλαη ε εζληθόηεηά ζαο 

_______________________________ 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1. Κάπνηεο ρώξεο ζηελ Δπξώπε θιείλνπλ ηα ζύλνξά ηνπο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ή θαη ηε δηέιεπζε ησλ πξνζθύγσλ. Καηά ηε γλώκε ζαο, ε Διιάδα ηη πξέπεη 

λα θάλεη; 

ίγνπξα λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο          ___ 

Μάιινλ λα θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο          ___ 

Μάιινλ λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο   ___ 

ίγνπξα λα µελ θιείζεη ηα ζχλνξά ηεο   ___ 

Υσξίο γλψκε                                           ___ 

 

2. Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο απνθάζεηο, έλα κέξνο ησλ 

πξνζθύγσλ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Καηά ηε γλώκε ζαο, κε ηνπο 

πξόζθπγεο πνπ ζα παξακείλνπλ, ηη είλαη πξνηηκόηεξν; Να κέλνπλ ζε εηδηθνύο 

θαηαπιηζκνύο κόλν γηα πξόζθπγεο ή λα κέλνπλ ζε δηάθνξα ελνηθηαδόκελα 

δηακεξίζκαηα; 

ε εηδηθνχο θαηαπιηζκνχο γηα πξφζθπγεο   ___ 

ε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα                  ___ 

Καη ηα δχν                                                   ___ 

Σίπνηα απφ ηα δχν                                       ___ 

Υσξίο γλψκε                                               ___ 

 

3. Καηά ηε γλώκε ζαο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζθύγσλ πξνο ηελ Διιάδα, πηζηεύεηε 

όηη είλαη έλα θαηλόκελν 

ίγνπξα πξνζσξηλφ   ___ 

Μάιινλ πξνζσξηλφ   ___ 

Μάιινλ κνληκφηεξν  ___ 

ίγνπξα κνληκφηεξν  ___ 

Υσξίο γλψκε             ___ 
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4. Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε λα εγθαηαζηαζνύλ πξόζθπγεο κόληκα ζηελ Διιάδα; 

Nαη                   ___ 

Όρη                   ___ 

Υσξίο γλψκε   ___ 

 

5. Πηζηεύεηε όηη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθύγσλ απνηεινύλ εκπόδην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο; (εκεηώζηε πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε) 

 

Πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πκθσλψ απφιπηα                πκθσλψ                 Υσξίο Γλψκε           Γηαθσλψ       

Γηαθσλψ Απφιπηα 

     

 

Θξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πκθσλψ απφιπηα                πκθσλψ                 Υσξίο Γλψκε           Γηαθσλψ       

Γηαθσλψ Απφιπηα 

     

 

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟ 

 

1. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο σο θάηνηθνο ελόο λεζηνύ θηινμελίαο πξνζθύγσλ; 

Θεηηθή                      ___ 

Μάιινλ ζεηηθή         ___ 

Μάιινλ αξλεηηθή     ___ 

Αξλεηηθή                  ___ 

Υσξίο γλψκε            ___ 

 

2. Από όζν γλσξίδεηε ή έρεηε αθνύζεη, πόζνη πξόζθπγεο πηζηεύεηε όηη έθηαζαλ ζην 

Ηξάθιεην Κξήηεο ην 2017; 

Μέρξη 100                  ___ 

Απφ 100 κέρξη 400    ___ 
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Απφ 400 κέρξη 800    ___ 

Απφ 800 κέρξη 1000   ___ 

Απφ 1000 θαη πάλσ    ___ 

Υσξίο γλψκε              ___ 

 

 

3. ε κηα θιίκαθα από ην 1 (Απνιύησο κε απνηειεζκαηηθνί) έσο ην 10 (Απνιύησο 

απνηειεζκαηηθνί), ηη βαζκό ζα δίλαηε ζηνπο θνξείο ησλ λεζηώλ ππνδνρήο γηα ηε 

δξάζε πνπ θάλνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο; 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

4. Πώο έγηλε ε θαζεκεξηλή ζαο δσή κεηά ηελ έιεπζε ησλ πξνζθύγσλ ζην Ηξάθιεην; 

Γελ επεξεάζηεθε θαζφινπ   ___ 

Γελ επεξεάζηεθε πνιχ         ___ 

Οπδέηεξα                              ___ 

ρεηηθά δχζθνιε                   ___ 

Γχζθνιε                                ___ 

 

5. Γεληθά πώο πηζηεύεηε όηη ε θηινμελία ησλ πξνζθύγσλ επέδξαζζε ζηελ νηθνλνκία 

ηνπ λεζηνύ; 

Πνιχ ζεηηθά        ___ 

Θεηηθά                 ___ 

Οπδέηεξα             ___ 

Αξλεηηθά             ___ 

Πνιχ αξλεηηθά    ___ 

 

6. Αηζζάλεζηε όηη απεηινύληαη νξηζκέλα δεκόζηα αγαζά ή αμίεο ζαο από ηελ 

πξνζέιεπζε ησλ πξνζθύγσλ; 

Ναη                     ___ 

Όρη                     ___ 

Υσξίο γλψκε     ___ 

 

7. Αλ λαη, πνην (ή πνηα) από ηα παξαθάησ αγαζά ή αμίεο ζεσξείηε όηη απεηινύληαη; 



 

133 
 

Ζ πγεία                               ___ 

Ζ αζθάιεηα                        ___ 

Ζ ηδηνθηεζία                      ___ 

Ζ ζξεζθεία                        ___ 

Ο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο   ___ 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή          ___ 

Άιιν αγαζφ ή άιιε αμία   ___   

8. Πόζν ζπρλή  επαθή έρεηε κε ηνπο πξόζθπγεο; 

Καζφινπ     ___ 

Λίγν            ___ 

Αξθεηά        ___ 

Πνιχ            ___ 

Πάξα πνιχ   ___ 

 

9. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επαθή απηή; 

Αξκνληθή              ___ 

Τπνθεξηή             ___ 

Αδηάθνξε             ___ 

Πξνβιεκαηηθή     ___ 

Δρζξηθή               ___ 

 

10. Πνηνη ιόγνη ζεσξείηε πσο δπζθόιεςαλ ή ζα δπζθόιεπαλ ηελ επαθή ζαο κε ηνπο 

πξόζθπγεο; Μπνξείηε λα δώζεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο κε βαζκό 

πξνηεξαηόηεηαο από ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό (1) ζην πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό (10). 

                                                              1       2       3        4       5        6        7       8       9      

10 

Γιψζζα, επηθνηλσλία           

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν           

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε           

Γηαθνξά θνπιηνχξαο           

Θξεζθεία           

Δμσηεξηθή εκθάληζε           
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Άιιν (δηεπθξηλίζηε)  

_______________________________________________________________ 

 

 

11. Θεσξείηε πσο ηα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε μερσξηζηά 

ζρνιεία; 

Ναη                    ___ 

Όρη                    ___ 

Υσξίο γλψκε    ___ 

 

12. Θα ζπκθσλνύζαηε λα παξακείλνπλ νη πξόζθπγεο ζην λεζί κόληκα; 

Ναη                     ___ 

Όρη                     ___ 

Υσξίο γλψκε     ___ 

βνεζήζεηε πξόζθπγεο; Γειαδή, παξνρή δηακνλήο, ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, είδε 

πγηεηλήο, ξνύρσλ, παηρληδηώλ, εμνπιηζκνύ (ζθελέο, θνπβέξηεο θιπ.), ρξεκάησλ ή λα 

βνεζήζεηε εζεινληηθά, κε πξνζσπηθή εξγαζία; 

Ναη                     ___ 

Όρη                     ___ 

 

14. Οη πξόζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πόιε ζαο, ζε εζάο πξνζσπηθά, ηη αηζζήκαηα 

πξνθαινύλ πεξηζζόηεξν; (κπνξείηε λα δώζεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Φφβν                       ___ 

Αίζζεκα απεηιήο    ___    

Καρππνςία             ___ 

Αλεζπρία                ___ 

Αδηαθνξία              ___ 

Αλαθνχθηζε           ___ 

Λχπε                      ___ 

πκπφληα               ___ 

πκπάζεηα             ___ 

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)  

__________________________________________________________ 
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15. ε πνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πξέπεη λα δνζεί κεγαιύηεξε βαξύηεηα εθ 

κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθύγσλ; Μπνξείηε λα 

δώζεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο κε βαζκό πξνηεξαηόηεηαο από ην 

ιηγόηεξν ζεκαληηθό (1) ζην πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό (10). 

 

                                                      1         2        3        4          5       6        7       8       9       10 

Γζζζθβ  ηέγαζε – δηαβίσζε           

Δξγαζία           

Αζθάιηζε           

Δθπαίδεπζε           

Δθκάζεζε ειιεληθήο γιψζζαο           

Πξφλνηα – 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

          

Αιιαγή λννηξνπίαο           

Δκπηζηνζχλε – 

απνδνρή απφ ηνπο ληφπηνπο 

          

 

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)  

_________________________________________________________ 

16. Γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα αθνύγνληαη 

δηάθνξεο απόςεηο. Γηα θάζε κία από ηηο αθόινπζεο απόςεηο ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε; 

 

 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε           Γηαθσλψ       Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε        Γηαθσλψ       Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
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Οη πξφζθπγεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία καο 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε        Γηαθσλψ       Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο ζα πάξνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ Διιήλσλ 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε        Γηαθσλψ       Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είλαη λένη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε           Γηαθσλψ        Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε            Γηαθσλψ      Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο ζα επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε            Γηαθσλψ      Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ αλ ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία καο, επεηδή νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη κνπζνπικάλνη 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε            Γηαθσλψ      Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
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Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, επεηδή νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη νηθνγελεηάξρεο θαη θηιήζπρνη άλζξσπνη 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε            Γηαθσλψ      Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

 

Οη πξφζθπγεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα ηνπο 

πκθσλψ απφιπηα        πκθσλψ            Υσξίο Γλψκε             Γηαθσλψ      Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

     

     

 

Δπραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. 


