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Εισαγωγή 

1 Lipka, M. (2018). «Οι αντιλήψεις των Ελλήνων περί της θρησκείας, και των μειονοτήτων ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη παρά με τη Δυτική Ευρώπη». Ανακτήθηκε από: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/31/greek-attitudes-toward-

religion-minorities-align-more-with-central-and-eastern-europe-than-west/

Η συγκεκριμένη έκθεση εμβαθύνει περαιτέρω στη στάση των Ελλήνων απέναντι στην χώρα τους και 

της θέσης αυτής στον κόσμο· εστιάζεται επίσης στο αίσθημα της εθνικής τους ταυτότητας και στις 

απόψεις τους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Στηριζόμενη σε άλλες πρόσφατες έρευνες 

σχετικά με αυτά τα θέματα1, η έρευνα αυτή παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ 

των αντιλήψεων του ελληνικού λαού σε αυτά καθώς και άλλα ζητήματα. Αυτό επιτυγχάνεται υπό  

το πρίσμα μίας μελέτης κατανομής, που προσδιορίζει έξι κύριες ομαδοποιήσεις απόψεων μεταξύ  

των Ελλήνων.

Ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει επηρεαστεί βαθιά 

από τις οικονομικές συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, από την 

επακόλουθη κρίση κρατικού χρέους και την κρίση που επέφερε το προσφυγικό ζήτημα, στο οποίο 

η Ελλάδα λειτούργησε αρχικά ως χώρα προσωρινής μετάβασης και κατόπιν ως χώρα υποδοχής. 

Ελάχιστοι Έλληνες έχουν μείνει ανεπηρέαστοι, και ύστερα από μία δεκαετία κρίσης και λιτότητας 

η πρόοδος εξακολουθεί να μοιάζει βασανιστικά αργή. Αυτό συμβάλλει στην πρόκληση έντονης 

δυσαρέσκειας στον ελληνικό λαό· όμως, το σημαντικότερο εύρημα αυτής της μελέτης είναι το ότι για 

τους περισσότερους Έλληνες αυτή η δυσαρέσκεια δεν στράφηκε ενάντια σε εκείνους που ήρθαν στην 

Ελλάδα για να ζητήσουν προστασία.

Αυτή η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι, όπως και στις περισσότερες άλλες χώρες, οι Έλληνες δεν 

χωρίζονται σε δύο ομάδες: υπέρ και κατά των προσφυγικών ροών προς τη χώρα τους. Η στάση 

της κοινής γνώμης είναι περισσότερο συγκεχυμένη, και η πλειονότητα των Ελλήνων έχει ανάμεικτες 

στάσεις· από τη μία πλευρά, παρατηρείται ένας συνδυασμός ενσυναίσθησης και δέσμευσης για τη 

φιλοξενία προς όσους έχουν ανάγκη και, από την άλλη, προβληματισμός για τις επιπτώσεις που 

θα έχει η παρουσία των μεταναστών, αφενός, στους ήδη βεβαρημένους κρατικούς πόρους, και 

αφετέρου, στη διαφύλαξη των παραδόσεων και του ελληνικού πολιτισμού. Ο τρόπος με τον οποίο 

ορισμένοι Έλληνες διατηρούν ταυτόχρονα αυτές τις απόψεις μπορεί μερικές φορές να φαντάζει 

αντιφατικός, ωστόσο αντικατοπτρίζει πρότυπα που έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με έρευνα της «More 

in Common», και σε άλλες χώρες. Για την κατανόηση και την προσπάθεια αντιμετώπισης των εν 

λόγω ανησυχιών –και όχι απλώς την παρερμηνεία τους ως ξενοφοβία– η Ελλάδα έχει ακόμα αρκετό 

δρόμο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της υποδοχής και ένταξης των νεοεισερχόμενων 

στον πολιτισμό της, όπως συνέβη και σε προγενέστερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Στην 

πραγματικότητα, υφίσταται ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο συναίνεσης σε βασικά ζητήματα από αυτό 

που συχνά εικάζεται.

Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των 

αυξανόμενων απειλών σε ανοιχτές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Με στόχο την  κατανόηση 

αυτών των απειλών, ήδη από το 2017 η «More in Common» έχει αναλάβει λεπτομερή έρευνα για 

τις στάσεις της κοινής γνώμης σε πέντε χώρες: στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, 

την Ιταλία και την Ολλανδία. Η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα στην οποία η «More in Common» διεξάγει 

έρευνα και, όπως και σε κάθε άλλη χώρα, αυτή η μελέτη αποκαλύπτει μερικά ξεχωριστά στοιχεία για 

τον τρόπο που σκέφτονται οι Έλληνες αναφορικά με την «ταυτότητα» και την «ετερότητα». Η έρευνα 

της «More in Common» έχει εξετάσει αντιλήψεις των δυνάμεων που κατευθύνουν τον κοινωνικό 

κατακερματισμό και τη διάσπαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα εθνικά θέματα όπως 
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για παράδειγμα η πολιτική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η προσφυγική κρίση στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι δυνάμεις που συμβάλλουν στη διεύρυνση του κοινωνικού κατακερματισμού σε όλες αυτές 

τις χώρες περιλαμβάνουν την οικονομική ανασφάλεια, την αυξανόμενη ανισότητα, την πολιτιστική και 

δημογραφική αλλαγή, την παραπληροφόρηση, τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

της αποδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων. Τα πολιτικά συστήματα διαταράσσονται καθώς κόμματα 

αντίστασης καλλιεργούν την αίσθηση της ανασφάλειας και της απογοήτευσης των ανθρώπων, και 

προωθούν ρητορείες που υπόσχονται ισχυρότερη αίσθηση εθνικής ταυτότητας και ένταξης, η οποία 

βασίζεται στον αποκλεισμό συγκεκριμένων στοχοποιημένων μειονοτήτων όπως είναι οι πρόσφυγες 

και οι μετανάστες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντείνουν επίσης τη σύγκρουση στις δημόσιες 

συζητήσεις, με ακραίες περιγραφές. Ακόμα, το έργο της «More in Common» στοχεύει στη δημιουργία 

μίας βαθύτερης κατανόησης των αντιλήψεων της κοινής γνώμης, με σκοπό να εντοπιστούν δίοδοι  

οι οποίοι θα ενισχύσουν το σθένος απέναντι σε απειλές για την δημοκρατία και τη δημιουργία μιας 

κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Μεθοδολογία 

Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί αναλυτική μέθοδο τμηματοποίησης πληθυσμού κατά συστάδες, η 

οποία βασίζεται σε σειρά χαρακτηριστικών συμπεριφοράς του ελληνικού λαού. Αυτή η μορφή 

τμηματοποίησης προσφέρει μία ολοκληρωμένη συνθετική εικόνα του τρόπου με τον οποίο ένας 

πληθυσμός είναι διαιρεμένος στις απόψεις του και υπερβαίνει τους βασικούς δημογραφικούς 

παράγοντες για να δείξει πώς συνδέονται τα δίκτυα αντιλήψεων και απόψεων.

Η έρευνα διεξήχθη από την Ipsos στην Ελλάδα και αποτελείται από τηλεφωνικές έρευνες σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα δύο χιλιάδων (2.000) ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών. Οι ερωτηθέντες 

απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, τα θέματα που τους προκαλούν 

μεγάλη ανησυχία, τις πολιτικές απόψεις και συνδέσεις, την εξοικείωση με μεταναστευτικά και 

προσφυγικά ζήτηματα, την κατανόηση της διαφορετικής ορολογίας σχετικά με τους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες, τις προσωπικές εμπειρίες με τους πρόσφυγες και τις απαντήσεις τους σε 

διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και μηνύματα. Μετά την αξιολόγηση των ποσοτικών δεδομένων 

και την ολοκλήρωση της ανάλυσης τμηματοποίησης, η έρευνα ολοκληρώθηκε με ποιοτική φάση 

που περιελάμβανε τρεις συζητήσεις ομάδων εστίασης με μέλη καθενός από τα τρία τμήματα (για 

λόγους που εξηγούνται παρακάτω): Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές, Ενστικτωδώς Πραγματιστές και 

Αποστασιοποιημένους Συντηρητικούς.
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Βασικά ευρήματα

2 Συναλλαγές: Οικονομία (2019). Ποσοστό Ανεργίας στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από: https://tradingeconomics.com/greece/unemployment-rate

1. Οι Έλληνες είναι βαθιά δυσαρεστημένοι και αισθάνονται στη συντριπτική τους πλειονότητα 

ότι η χώρα έχει ζημιωθεί από την παγκοσμιοποίηση, ενώ έχουν πλέον ελάχιστη εμπιστοσύνη 

στην κυβέρνηση ή στους θεσμούς τους. Οι λέξεις που οι Έλληνες είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν τη χώρα τους είναι «θυμός», «αδυναμία» και «φόβος». 

Μόνο το 15% πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική 

οικονομία. Η απογοήτευση με το κατεστημένο αντικατοπτρίζεται στο 79% του πληθυσμού, που 

δηλώνει ότι τα παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για ανθρώπους σαν 

αυτούς. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα πράγματα συνεχίζουν να επιδεινώνονται παρά να 

καλυτερεύουν, και υφίστανται μεγαλύτερη απαισιοδοξία για την ελληνική κοινωνία από όσο για 

την ελληνική οικονομία. Μόνο ένας στους τρεις (35%) αναφέρει ότι «είναι εύκολο για κάποιον σαν 

εμένα να διαπρέψει στην Ελλάδα». Αντιθέτως, ένα συντριπτικό 82% πιστεύει ότι «η οικονομία 

δομείται για να ωφελήσει τους πλούσιους και ισχυρούς».

2. Παρά την απαισιοδοξία για τις συνθήκες στην Ελλάδα, η υπερηφάνεια για τον ελληνικό 

πολιτισμό και την ιστορία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αίσθησης ταυτότητας των 

περισσότερων Ελλήνων (αν και αισθάνονται ότι αυτή η υπερηφάνεια έχει αρχίσει να 

μειώνεται). Τα αισθήματα υπερηφάνειας για την ελληνική ταυτότητα υφίσταντο κατά 77%, και 

υπερηφάνειας για την ιστορία της χώρας κατά 

78%. Ωστόσο, σήμερα πολλοί ανησυχούν για 

την απώλεια εθνικής ταυτότητας. Περισσότεροι 

από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) πιστεύουν 

ότι στις μέρες μας η ελληνική ταυτότητα 

εξαφανίζεται και παρόμοιο ποσοστό δηλώνει ότι 

μερικές φορές αισθάνεται «σαν ξένοι στην ίδια 

τους τη χώρα» (56%).

3.  Με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

στην Ευρώπη, οι οικονομικές δυσκολίες 

της Ελλάδας οδηγούν σε ποικίλους 

προβληματισμούς. Η πλειονότητα των 

Ελλήνων προσδιορίζει είτε την οικονομική 

κατάσταση (31%) είτε την ανεργία (22%) 

ως το κορυφαίο θέμα που αντιμετωπίζει η 

χώρα. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

αυξήθηκε από 7% σε 28% μεταξύ του 

2008 και 2013, και εξακολουθούσε να είναι 

υψηλό (στο 19%) μέχρι τα τέλη του 2018, 

ενώ παράλληλα το ποσοστό ανεργίας στους 

νέους ήταν διπλάσιο.2 Αν και πολλοί Έλληνες 

εκφράζουν ανησυχίες για τη μετανάστευση, 

μόνο το 7% από αυτούς το θεωρεί ως το 

φλέγον θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Τα πράγματα θα καλυτερέψουν για:

Ελληνική κοινωνία

Ελληνική οικονομία

Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, χειρότερα 

ή θα μείνουν ίδια για την ελληνική κοινωνία/οικονομία; 

Πηγή: More in Common (2019)

27%

66%

48%

18%

23%

22%

14%

30%

71%

52%

25%

27%

26%

11%

Γενικό μέσο όρο

ΣΥΡΙΖΑ

Αριστερά κόμματα 

Σοσιαλιστικά 
κόμματα 

Νέα Δημοκρατία

Δεξιά κόμματα 

Χρυσή Αυγή

Kαλύτερα
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Οι ελληνικές αντιλήψεις για το μέλλον της οικονομίας συσχετίζονται με την πολιτική ταυτότητα 

των ερωτωμένων. Οι πιο θετικές απόψεις εκφράζονται από όσους ευθυγραμμίζονται με το 

κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 71% πιστεύει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν για την 

ελληνική οικονομία και το 66% πιστεύει το αντίστοιχο για την ελληνική κοινωνία. Τις πλέον 

αρνητικές απόψεις διατυπώνουν οι υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής, 

ενώ μόνο το 11% πιστεύει ότι η οικονομία θα βελτιωθεί και μόνο το 14% πιστεύει ότι τα πράγματα 

θα βελτιωθούν για την ελληνική κοινωνία.3

4. Παρά τις τεράστιες πιέσεις που υπέστη η ελληνική κοινωνία κατά την τελευταία δεκαετία, 

η χώρα είναι λιγότερο πολωμένη από πολλά άλλα ευρωπαϊκά έθνη. Ως επί το πλείστον, οι 

απόψεις είναι λιγότερο έντονα διαχωρισμένες μεταξύ διαφορετικών ομάδων καθώς τα επίπεδα 

κοινωνικής διαπροσωπικής εμπιστοσύνης παραμένουν σχετικά υψηλά. 

5. Παρά της δικής τους κατάστασης, οι Έλληνες διαθέτουν έντονη ενσυναίσθηση για τους 

πρόσφατα νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, διατυπώνουν την άποψη ότι 

τους βλέπουν να εργάζονται σκληρά και να έχουν καλές προθέσεις. Το 77% πιστεύει ότι οι 

μετανάστες είναι πρόθυμοι να εργαστούν σκληρότερα και με χαμηλότερες αμοιβές από τους 

Έλληνες, και περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) θεωρούν ότι οι μετανάστες 

προσπαθούν να ενταχτούν στην ελληνική κοινωνία. Τα συναισθήματα προς τους μετανάστες 

είναι θερμότερα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η «More in Common» έχει αναλάβει 

εθνικές μελέτες.4

3 Ervasti, H. (2019). «Κοινωνική και θεσμική εμπιστοσύνη σε περιόδους κρίσης: Ελλάδα, 2002-2011». Έρευνα Κοινωνικών Δεικτών, 141 (3), σσ. 1.207-

1.231. Ανακτήθηκε από: https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-018-1862-y

4 Αυτή η μελέτη εξέτασε την ισχύ των συναισθημάτων εντός και εκτός ομάδας, μέσω μιας σειράς ερωτήσεων που περιλαμβάνουν «θερμομέτρηση 

συναισθημάτων». Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν τα «θερμά» ή «ψυχρά» τους συναισθήματα σχετικά με άλλα άτομα ή ομάδες.

Πολλοί ξένοι που θέλουν να μπουν στη χώρα μου σαν πρόσφυγες δεν είναι πραγματικοί 
πρόσφυγες, αλλά έρχονται εδώ για οικονομικούς λόγους / για να επωφεληθούν από τις 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
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6. Όμως, οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι 

αρνητικές, λόγω των ιδιαίτερα ισχνών εθνικών πόρων. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι 

η χώρα μπορεί να επωφεληθεί από τη μετανάστευση: μόλις το 21% πιστεύει ότι η «μετανάστευση 

είναι επωφελής για την ελληνική οικονομία». Η καχυποψία για τους μετανάστες που έχουν 

προτεραιότητα στα οφέλη και στη στέγαση είναι διαδεδομένη (41%), όπως και οι ανησυχίες για 

τους μετανάστες που δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία (42%). Συνολικά, το 51% 

όσων πήραν μέρος στην έρευνα πιστεύει ότι η μετανάστευση, τελικά, είναι «κακή για την Ελλάδα, 

επιβαρύνοντας το κράτος πρόνοιας και αποστραγγίζοντας τους πόρους που θα μπορούσαν να 

δαπανηθούν για τους Έλληνες».

7. Ενώ οι περισσότεροι υποστηρίζουν την αρχή της υποδοχής των προσφύγων και τη  διατήρηση 

των δικών τους παραδόσεων, η πλειονότητα των Ελλήνων αμφισβητεί το γεγονός ότι 

οι πρόσφατες αφίξεις αντιστοιχούν σε πραγματικούς πρόσφυγες. Μεγάλη πλειονότητα 

(67%) αναγνωρίζει την παράδοση της Ελλάδας για «αλληλεγγύη και συμπόνια» στους 

νεοεισερχόμενους πρόσφυγες. Παρόμοιος αριθμός (72%) επιδεικνύει αίσθηση του σεβασμού για 

το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των προσφύγων και πιστεύει ότι εκείνοι πρέπει να είναι σε 

θέση να «διατηρήσουν τις δικές τους παραδόσεις». Ωστόσο, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (51%) 

υποπτεύονται ότι οι περισσότεροι «αλλοδαποί» που αναζητούν καθεστώς πρόσφυγα «έρχονται 

εδώ για οικονομικούς λόγους ή για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας».

8. Οι ανησυχίες για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους είναι διαδεδομένες Η πλειονότητα (57%) 

των Ελλήνων πιστεύει στην «ασυμβατότητα» μεταξύ Ισλάμ και ελληνικής κοινωνίας, πράγμα 

που εν μέρει αντανακλά  ιστορικές ανησυχίες που συσχετίζονται με την Τουρκία και τη σχέση 

αυτής με την Ελλάδα. Οι απόψεις των Ελλήνων δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα ως προς το εάν οι 

μουσουλμάνες πρέπει να φορούν μαντίλες ή μπούργκες. Παρόλα αυτά οι ανησυχίες αυτές 

συνυπάρχουν με μια ευρεία αναγνώριση της ύπαρξης διακρίσεων εις βάρος των μουσουλμάνων 

στην Ελλάδα και με μια σαφή πλειονότητα (68%) να εκφράζει ανησυχίες για την αύξηση  

του ρατσισμού.

Διαφωνία: Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα πρέπει να στέλνονται πίσω στην 
πατρίδα τους, όχι να επανεγκαθίστανται
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9. Οι Έλληνες νιώθουν ικανοί να συζητούν ανοιχτά τα ευαίσθητα ζητήματα της ταυτότητας και 

της μετανάστευσης. Ενώ ο πληθυσμός σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες αναφέρει συνήθως μια δυναμική υποχρεωτικής ευγένειας (political correctness) 

ή αυτολογοκρισίας σχετικά με ευαίσθητα ζητήματα όπως το Ισλάμ και τη μετανάστευση, οι 

Έλληνες σε γενικές γραμμές δεν αισθάνονται κάτι τέτοιο: Το 85% δηλώνει ότι «αποδέχομαι 

το γεγονός ότι πρέπει να εκφράσω την άποψη μου για θέματα όπως η μετανάστευση και οι 

πρόσφυγες». Συνεπώς, το πολιτικό δυναμικό της χώρας παρουσιάζει λιγότερα παραδείγματα 

ατόμων που νιώθουν ότι υφίστανται κριτική από άλλους επειδή εκφράζουν τις απόψεις τους  

ή ότι φιμώνονται από την ύπαρξη μίας φιλελεύθερης ελίτ.

10. Υπάρχει διάχυτη δυσπιστία στις κοινωνικές ομάδες και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το 62% των Ελλήνων πιστεύει ότι ορισμένες ΜΚΟ επωφελούνται από την προσφυγική και 

μεταναστευτική κρίση λαμβάνοντας χρήματα και  χωρίς βοηθούν τους πρόσφυγες στην 

πραγματικότητα. Μόνο το 19% των Ελλήνων θεωρεί ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερη ευθύνη για τη βοήθεια των προσφύγων. Η εν λόγω δυναμική δυσπιστίας 

περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στις εκθέσεις των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με αυτά τα ζητήματα: Μόλις το 18% των Ελλήνων 

εμπιστεύεται τις εκθέσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη μετανάστευση  

και τους πρόσφυγες.

11. Κυριαρχεί αίσθημα βαθιάς απογοήτευσης σχετικά με τον τρόπο που οι περιφερειακοί εταίροι 

αντιμετώπισαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. 

Η πλειοψηφία (το 77%) των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα τους έχει κακοποιηθεί από τους 

Ευρωπαίους εταίρους της κατά τη διάρκεια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. 

Παρόμοιο ποσοστό (73%) δεν εμπιστεύεται την Τουρκία ως εταίρο. Αυτές οι ιδιαίτερες ανησυχίες 

μπορεί να αντανακλούν βαθύτερη καχυποψία για το πώς η Ελλάδα έχει εισέλθει στον σημερινό 

ενοποιημένο κόσμο: Μόλις το 15% πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν «πολύ θετική» για  

την Ελλάδα.

Μιλώντας για την προσφυγική κρίση, 
η Ελλάδα έχει κακοποιηθεί από τους 
Ευρωπαίους εταίρους της
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12. Παρά το σκεπτικισμό και την υποστήριξη ορισμένων ακραίων μέτρων, οι Έλληνες 

παρουσιάζουν επίσης θετικές στάσεις απέναντι στους πρόσφυγες που έχουν ρίζες  

σε μια κουλτούρα αλληλεγγύης και συμπόνιας.

• Σε προσωπικό επίπεδο, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων αισθάνεται «θερμό» προς 

τους πρόσφυγες (56%) από το αντίστοιχο «ψυχρό» (17%), με το 27% να δηλώνει ουδέτερο.  

Τα συναισθήματα για τους μετανάστες εν γένει είναι ελαφρώς λιγότερο «θερμά» (50% 

«θερμά» έως 20% «ψυχρά»).

• Το 50% έχει προβεί σε δωρεές χρημάτων, τροφίμων, ρουχισμού ή άλλων αντικειμένων  

κατά το προηγούμενο έτος για την υποστήριξη των προσφύγων.

• Το 40% αναφέρει ότι γνωρίζει προσωπικά κάποιον πρόσφυγα και το 38% ότι γνωρίζει 

κάποιον που εργάζεται εθελοντικά για τους πρόσφυγες.

• Ένα συντριπτικό 94% του πληθυσμού συμφωνεί ότι, όταν η κυβέρνηση νομοθετεί,  

η κορυφαία Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει την καθολική δίκαιη αντιμετώπιση.

• Το 68% ανησυχεί για τα αυξανόμενα επίπεδα ρατσισμού και διακρίσεων.

• Οι περισσότεροι απορρίπτουν την ιδέα της επιστροφής ανηλίκων στη χώρα προέλευσής  

τους (μόνο το 15% συμφωνεί στον επαναπατρισμό ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων).

Οι πρόσφυγες/μετανάστες είναι παρόμοιοι με εμένα
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Οι κατηγορίες της Ελλάδας

Η μελέτη αυτή συγκεντρώνει τους ανθρώπους σε διαφορετικές πληθυσμιακές κατηγορίες σύμφωνα 

με τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους γύρω από τα ζητήματα ταυτότητας και της αίσθησης του 

«ανήκειν», καθώς και της σχέσης τους με τον έξω κόσμο. Οι εν λόγω ομάδες τοποθετούνται σε 

φάσμα μεταξύ «ανοιχτών» και «κλειστών» αξιών:

•  Όσοι βρίσκονται στις «κλειστές» ομάδες (Εθνικιστές Διαφωνούντες και Ανήσυχοι 

Διαφωνούντες) τείνουν να έχουν μια πιο περιορισμένη άποψη για το τι σημαίνει να είσαι 

Έλληνας, και είναι πιο εχθρικοί απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

•  Εκείνοι που ανήκουν στην «ανοιχτή» ομάδα (Πολυπολιτισμικοί Έλληνες) έχουν μια πιο φιλόξενη 

στάση απέναντι στους μετανάστες και είναι ιδιαίτερα συμπονετικοί απέναντι στους πρόσφυγες.

•  Τα τρία μεσαία τμήματα (Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές, Ενστικτωδώς Πραγματιστές και 

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί) χαρακτηρίζονται από μεικτές στάσεις, με κάθε ομάδα 

να διατυπώνει ξεχωριστές απόψεις, όπως ανησυχίες για οικονομική ανασφάλεια, διατήρηση 

πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας ή ανάγκη ασφάλειας από εξωτερικές απειλές. 

Ορισμένοι διακρίνονται από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν ισχυρές απόψεις για κανένα από  

τα εν λόγω ζητήματα.

Καθεμία από τις μεσαίες κατηγορίες της Ελλάδας ξεχωρίζει καθώς καμία δεν έχει άποψη 

ευθυγραμμισμένη με τα δύο άκρα:

• Οι Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές κλίνουν προς τις «ανοιχτές» απόψεις, καθώς διακατέχονται εν 

γένει από θετική και φιλόξενη διάθεση προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά η 

εθνική υπερηφάνεια και η σύμπνοιά τους με την επιβολή πιο αυταρχικών μέτρων τούς ξεχωρίζει 

από τους πιο «ανοιχτούς» Έλληνες. Στο 92%, οι Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές φέρουν διπλάσιες 

πιθανότητες από τους Πολυπολιτισμικούς Έλληνες να είναι υπερήφανοι για την ελληνική τους 

ταυτότητα. Είναι επίσης δύο φορές πιο πιθανό να είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα για να σταματήσουν την τρομοκρατία (28% έναντι 14%).

•  Οι Ενστικτωδώς Πραγματιστές είναι οι μοναδικοί που διατηρούν αισιόδοξες απόψεις για τις 

οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και πιθανότατα είναι εκείνοι που πιστεύουν στα 

οικονομικά οφέλη της μετανάστευσης. Ωστόσο, διακατέχονται από «ψυχρότερα» από τον μέσο 

όρο συναισθήματα για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους μουσουλμάνους, ανησυχούν 

πολύ για την τρομοκρατία και πιστεύουν ότι το να επιτρέπεται η είσοδος των προσφύγων στη 

χώρα τροφοδοτεί το συναίσθημα αυτό.

•  Οι Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί απέχουν από τις «ανοιχτές» και «κλειστές» κατηγορίες. 

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις τους τους έχουν καταστήσει πιο προστατευτικούς απέναντι 

στην ελληνική κληρονομιά, αν και είναι λιγότερο αυστηροί στις απόψεις τους. Ενώ είναι η 

δεύτερη επικρατέστερη κατηγορία που μάχεται για την προστασία της ελληνικής θρησκευτικής 

κληρονομιάς από τα εξωτερικά «πιστεύω» και μολονότι μόνο το 14% πιστεύει ότι οι 

μουσουλμάνοι έχουν παρόμοιες αξίες με αυτούς, είναι πιο φιλόξενοι από τις «κλειστές» ομάδες. 

Μόνο το 40% πιστεύει ότι το Ισλάμ και η ελληνική κοινωνία είναι ασύμβατα, σε σύγκριση με το 

61% των Ανήσυχων Διαφωνούντων και το 81% των Εθνικιστών Διαφωνούντων.
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ΤΟ «ΑΝΟΙΧΤΟ» ΤΜΗΜΑ:

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες 20 46 54

•  Συνήθως πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να πετύχει κανείς στην Ελλάδα.

•  Αισθάνονται λιγότερο υπερήφανοι για την ελληνική τους ταυτότητα.

•  Πιο αδύναμο αίσθημα σύνδεσης με την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία από τους άλλους Έλληνες.

•  Μεγάλη δυσπιστία απέναντι στο ελληνικό σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

•  Συνήθως πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι καλή για τη χώρα, τόσο από οικονομικής όσο και από 

πολιτιστικής άποψης.

•  Φιλόξενοι προς τους μετανάστες και ιδιαιτέρως προς τους πρόσφυγες.

•  Ανήσυχοι σχετικά με την  συμβατότητα του Ισλάμ με την ελληνική κοινωνία. 

Χαρακτηριστικά

Νεότεροι, υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο, υψηλότερο εισόδημα, 

λιγότερο θρησκευόμενοι (51%)

Λέξεις-κλειδιά   

Φιλόξενοι, δύσπιστοι  

προς τους θεσμούς 

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή  

ανεργία, η φτώχεια και  

η κοινωνική ανισότητα

% γυναίκες / % άντρες% του πληθυσμού Ηθικά θεμέλια
Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση
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ΟΙ «ΚΛΕΙΣΤΕΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εθνικιστές Διαφωνούντες 15 38 62

•  Απαισιόδοξοι σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε προσωπικό επίπεδο.

•  Νιώθουν τεράστια υπερηφάνεια για την ελληνική τους ταυτότητα και φόβο πώς αυτή χάνεται.

•  Πιο δυνατό αίσθημα σύνδεσης με την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία από κάθε άλλη ομάδα.

•  Καχύποπτοι και δύσπιστοι για την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και υποστηρικτές 

της σθεναρής δράσης για την υπεράσπιση του έθνους από απειλές.

•  Διατηρούν σταθερά «ψυχρά» συναισθήματα προς όλους τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

μουσουλμάνους, και αδυνατούν να διακρίνουν τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης.

• Συνήθως αναφέρουν ότι ζουν κοντά σε καταφύγιο προσφύγων.

Χαρακτηριστικά

Μεσήλικοι και μεγαλύτερερης 

ηλικίας, χαμηλότερου 

εκπαιδευτικού και εισοδηματικού 

επιπέδου, το 46% σε καθεστώς 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 

το 85% είναι θρησκευόμενοι

Λέξεις-κλειδιά  

Μεγαλύτεροι, υπερήφανοι, 

απαισιόδοξοι, δύσπιστοι

 

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή ανεργία,  

η μετανάστευση

% γυναίκες / % άντρες% του πληθυσμού Ηθικά θεμέλια
Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση
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Ανήσυχοι Διαφωνούντες 3 46 54

• Αρνητικοί απέναντι στην  κατάσταση της Ελλάδας και πιστεύουν ότι η χώρα έχει βιώσει οικονομική και 

κοινωνική  παρακμή κατά το προηγούμενο έτος.

• Ισχυρές αυταρχικές τάσεις: Πιστεύουν ότι απαιτείται ισχυρός ηγέτης και ότι, εάν συνεχιστεί η 

μεταναστευτική κρίση, οι απλοί Έλληνες πολίτες πρέπει να αρχίσουν να προστατεύουν τις ακτές και τα 

σύνορά τους μόνοι τους.

• Δεν πιστεύουν ότι η μετανάστευση έχει θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα και διακατέχονται εν γένει από 

εχθρικές απόψεις για τους μετανάστες

Χαρακτηριστικά

Μεσήλικοι, χαμηλότερου 

εκπαιδευτικού και εισοδηματικού 

επιπέδου, πιθανότατα 

συνταξιούχοι, το 70% είναι 

θρησκευόμενοι

Λέξεις-κλειδιά  

Μεγαλύτεροι, απαισιόδοξοι, 

υποστηρικτές ισχυρών μέτρων 

για την επάνοδο της χώρας στην 

κανονικότητα

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή  

ανεργία, ο ρατσισμός και  

η προκατάληψη

% γυναίκες / % άντρες Ηθικά θεμέλια
Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση

% του πληθυσμού
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ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μετριοπαθείς 
Ανθρωπιστές 

• Η πιο αισιόδοξη ομάδα για τις δικές της προοπτικές και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

• Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα υπερήφανοι για την ελληνική τους ταυτότητα.

• Πιστεύουν ότι είναι εύκολο να «διαπρέψεις» στην Ελλάδα.

• Δεν είναι πεπεισμένοι ότι η μετανάστευση ωφελεί την Ελλάδα, αλλά τρέφουν «θερμά» αισθήματα απέναντι 

στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους μουσουλμάνους.

• Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να δεχτεί πρόσφυγες λόγω της κουλτούρας  συμπόνιας και 

αλληλεγγύης της χώρας.

• Συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη δυσχερή κατάσταση των προσφύγων, αλλά δεν πιστεύουν ότι εκείνοι 

θα εμπλουτίσουν τον ελληνικό πολιτισμό.

• Πάνω από τον μέσο όρο υποστήριξης ακραίων μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων της Ελλάδας

Χαρακτηριστικά

Νεότεροι (20-40 ετών), υψηλότερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου, το 

58% σε καθεστώς πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, το 74% 

είναι θρησκευόμενοι, παρόμοια 

εισοδηματικά μοντέλα με τον εθνικό 

μέσο όρο, με ελαφρώς μικρότερη 

ύπαρξη της  μεσαίας κλίμακας

Λέξεις-κλειδιά   

Περήφανοι, θετικοί, συμπονετικοί 

απέναντι στους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες, ανεκτικοί αλλά συγχρόνως 

υποστηρικτές ισχυρότερων μέτρων

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή  

ανεργία, η φορολογία

53 47

% γυναίκες / % άντρες

28

Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση

Ηθικά θεμέλια% του πληθυσμού
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Ενστικτωδώς 
Πραγματιστές 

•  Βρίσκονται πάνω από το μέσο επίπεδο στην εμπιστοσύνη στους ελληνικούς θεσμούς, στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης κλπ.

•  Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα βλέπουν τις οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ως θετικές για 

την Ελλάδα και είναι πιο θετικοί σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της μετανάστευσης.

•  Συγκριτικά λιγότερο πιθανό να στηρίξουν την αποστασιοποίηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•  Ανησυχούν για την ασφάλεια και είναι πιο πρόθυμοι ακόμα και από τους Εθνικιστές Διαφωνούντες να 

παραγκωνίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για να σταματήσουν την απειλή της τρομοκρατίας.

•  Περισσότεροι από τον μέσο όρο μπορεί να υποστηρίξουν την αποστολή των ασυνόδευτων ανηλίκων πίσω στη 

χώρα τους αντί της επανεγκατάστασης τους.

•  Ποσοστό κοντά στον μέσο όρο πιστεύει ότι ένας ισχυρός ηγέτης πρόθυμος να σπάσει τους κανόνες είναι 

απαραίτητος για να διορθώσει τα προβλήματα της Ελλάδας.

•  Ιδιαίτερη ανησυχία για την επίδραση του Ισλάμ στην Ελλάδα.

•  Είναι η ομάδα που αισθάνεται περισσότερο από τις άλλες ομάδες ότι δεν μπορεί να εκφράσει τις απόψεις της 

για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες ελεύθερα

% γυναίκες / % άντρες

19 47 53

Χαρακτηριστικά

Μεσήλικοι, χαμηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου, το 52% σε καθεστώς πλήρους 

ή μερικής απασχόλησης, το 78% είναι 

θρησκευόμενοι, παρόμοια εισοδηματικά 

μοτίβα με τον εθνικό μέσο όρο, με 

ελαφρώς μικρότερη αύξηση στην 

κατώτερη κλίμακα

Λέξεις-κλειδιά   

Αισιόδοξοι για την κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας, με υψηλότερα 

επίπεδα εμπιστοσύνης στα ελληνικά 

θεσμικά όργανα, ανήσυχοι για 

την ασφάλεια, αντιτίθενται στους 

νεοεισερχόμενους και υποστηρίζουν 

αυστηρότερα μέτρα

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή  

ανεργία, η εκπαίδευση,  

η μετανάστευση

Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση

Ηθικά θεμέλια% του πληθυσμού
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Αποστασιοποιημένοι 
Συντηρητικοί 

•  Αισθάνονται στενά συνδεδεμένοι με άλλους Έλληνες και Ευρωπαίους.

•  Θρησκευόμενοι και προστάτες της ελληνικής θρησκευτικής κληρονομιάς.

•  Σε πολλά θέματα, κοντά στον μέσο όρο της κοινής γνώμης.

•  Πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κόμματα φροντίζουν για αυτούς και είναι πιο πιθανό να πιστεύουν  

στις ανακοινώσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

•  Φαίνονται πιο απομονωμένοι από άλλες ομάδες και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μια σαφή  

πολιτική ταυτότητα.

•  Βλέπουν τη μετανάστευση αρνητικά, αλλά τείνουν να έχουν θερμότερα αισθήματα απέναντι στους 

μετανάστες που είναι ήδη στην Ελλάδα.

• Περισσότερο από τον μέσο όρο συμφωνούν σθεναρά ότι οι μετανάστες δυσκολεύουν τον ελληνικό  

λαό στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.

•  Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες που είναι παιδιά τα οποία φτάνουν ασυνόδευτα θα  

πρέπει να επανεγκατασταθούν και να μην επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους.

15 57 43

Χαρακτηριστικά

Μεγαλύτεροι, χαμηλότερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου, το 

48% σε καθεστώς πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, το 79% 

είναι θρησκευόμενοι, παρόμοια 

εισοδηματικά μοντέλα με τον εθνικό 

μέσο όρο, με ελαφρώς μικρότερη 

αύξηση στην κατώτερη κλίμακα

Λέξεις-κλειδιά  

Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, 

παράδοση, θρησκευόμενοι, 

μεγαλύτεροι

Βασικές ανησυχίες

Η οικονομία, η υψηλή ανεργία,  

η φορολογία

% γυναίκες / % άντρες
Δικαιοσύνη

Φροντίδα

Εξουσία

Αγνότητα

Αφοσίωση

Ηθικά θεμέλια% του πληθυσμού
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%

Τα παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για ανθρώπους σαν κι εμένα

79

91

86

60

68

87

77

10

3

6

20

21

5

12

9

5

8

18

9

7

8

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη δήλωση;  

Πηγή: More in Common (2019)

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές 

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

Οι οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο

16

3

34

15

18

5

19

18

81

60

34

58

84

60

%

20

14

25

30

18

9

14

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη δήλωση;  

Πηγή: More in Common (2019)

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

Πόσο περήφανοι είστε που είστε Έλληνες

779

4224

922

827

805

895

6514

12

28

6

10

11

5

19

Πολύ υπερήφανος, κάπως υπερήφανοςΟύτε υπερήφανος ούτε όχι υπερήφανος

%

Καθόλου υπερήφανος, όχι πολύ υπερήφανος

Σε ποιο βαθμό είστε περήφανος που είστε Έλληνας;  

Πηγή: More in Common (2019)

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσωΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΔιαφωνώ πολύ, τείνω να διαφωνήσω

Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσωΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΔιαφωνώ πολύ, τείνω να διαφωνήσω
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Η μετανάστευση έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην ελληνική κοινωνία; 

48 18

34 22

46 17

59 9

39 30

72 10

50 21

33

43

37

29

32

17

29

ούτε θετική ούτε αρνητικήπολύ αρνητική, σχετικά αρνητική πολύ θετική, σχετικά θετική

%

Η μετανάστευση έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην ελληνική κοινωνία;  

Πηγή: More in Common (2019)

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

Γενικά, οι μετανάστες καταβάλλουν προσπάθειες 
για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία

Για να διορθωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, 
χρειαζόμαστε έναν δυνατό ηγέτη που να είναι 
πρόθυμος να παραβεί τους κανόνες

56

65

60

65

49

33

48

Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσω Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσω

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη δήλωση;  

Πηγή: More in Common (2019)

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη δήλωση;  

Πηγή: More in Common (2019)

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές

Αποστασιοποιημένοι 
Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

73

61

70

79

76

82

68

Η Ελληνική ταυτότητα εξαφανίζεται 
στις μέρες μας

54

52

47

49

53

44

81

Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσω

Γενικός Μέσος Όρος

Πολυπολιτισμικοί Έλληνες

Μετριοπαθείς Ανθρωπιστές

Αποστασιοποιημένοι 
Συντηρητικοί

Ενστικτωδώς Πραγματιστές

Ανήσυχοι Διαφωνούντες

Εθνικιστές Διαφωνούντες

Ανησυχώ σχετικά με τα αυξανόμενα 
επίπεδα ρατσισμού και διακρίσεων

68

87

79

66

59

38

61

Συμφωνώ πολύ, τείνω να συμφωνήσω
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Συστάσεις

Οι βασικές συστάσεις που προκύπτουν από την παρούσα έκθεση για όσους στοχεύουν  στην ενίσχυση 

της αίσθησης ενότητας των Ελλήνων και των αξιών τους ως κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς είναι οι εξής:

1.  Η δημιουργία μιας θετικής και καθηλωτικής αφήγησης για το μέλλον της Ελλάδας θα πρέπει 

να ξεκινήσει από την υπερηφάνεια για την ελληνική ταυτότητα, εμμένοντας στο χαρακτήρα 

και στις προσπάθειες του απλού ελληνικού λαού. Οι επίμονα άσχημες οικονομικές συνθήκες και 

οι κακές προοπτικές, σε συνδυασμό με τη δυσπιστία στους θεσμούς, δημιουργούν σαφή κίνδυνο 

διχασμού εξαιτίας των λαϊκιστικών ρητορειών που βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στους 

Έλληνες σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Από την άλλη πλευρά, το ένστικτο της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας των Ελλήνων 

δημιουργεί μια εγγενή στήριξη στις προσπάθειες για το διχασμό του πληθυσμού σε περιγραφές 

του τύπου «Εμείς εναντίον Αυτών», που βάζουν στο στόχαστρο τις ευάλωτες μειονότητες. 

Η σύνδεση της βαθιάς αίσθησης υπερηφάνειας στην εθνική ταυτότητα και στον ελληνικό 

χαρακτήρα με τις αξίες ένταξης και φιλοξενίας μπορεί να ενισχύσει αυτή την αντοχή και, είναι 

πιθανό να είναι αποτελεσματικότερη από τις προσπάθειες «εκ των άνω προς τα κάτω», από την 

κυβέρνηση στις επιχειρήσεις και αντιστοίχως προς την κοινωνία των πολιτών δεδομένης της 

βαθιάς δυσπιστίας στους θεσμούς.

2.  Ύστερα από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα οι Έλληνες 

πρέπει να ανακτήσουν το αίσθημα αυτοπεποίθησης και ελπίδας. Είναι σημαντικό, λοιπόν, για 

εκείνους να αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τις θετικές αλλαγές· το ζήτημα της 

μετανάστευσης και των προσφύγων μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα παράδειγμα που προσφέρει 

ευκαιρίες για κινητοποίηση και επιτυχία. Προωθώντας τη μετάβαση από την απραξία στην 

αυτενέργεια, οι οργανώσεις μπορούν να ενισχύσουν το επιζητούμενο αίσθημα ενδυνάμωσης.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα αποδυνάμωσης 

μεταξύ των Ελλήνων. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να επιβεβαιωθεί η αξία 

της φιλοξενίας και της κοινωνικής αποδοχής χωρίς αποκλεισμούς ως βασικά στοιχεία της  

ταυτότητας του Έλληνα πολίτη. Αυτό που έχει επιτύχει η Ελλάδα αντιμέτωπη με ανυπέρβλητες 

δυσκολίες θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως πηγή υπερηφάνειας για τον λαό της. Μια μεταβολή 

σαν αυτή πρέπει να συνδέεται με ένα θετικό όραμα παγκόσμιας αφοσίωσης και όχι με 

οπισθοχώρηση που γεννά εχθρότητα προς τις εξωτερικές δυνάμεις και οφείλει να συνδέεται με 

την εθνική ταυτότητα. Το συναίσθημα του «ανήκειν» στον λαό και στον πολιτισμό της Ελλάδας 

έχει σημασία για τους Έλληνες περισσότερο από  πολίτες άλλων χωρών, πράγμα που έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην επικοινωνία  πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.

3.  Οι καμπάνιες γύρω από τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό της Ελλάδας πρέπει 

να υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια των μεταναστών και των προσφύγων δεν συντελείται σε 

βάρος των αναγκών των Ελλήνων αλλά μάλλον ότι τα συμφέροντά των δύο μπορούν να 

προωθηθούν καλύτερα όταν αυτά συνδέονται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω προσπαθειών 

που ενισχύουν τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικών πόρων και υποδομών 

για όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας. Καθώς οι περισσότεροι Έλληνες ήδη διακατέχονται 

από γνήσια αισθήματα κατανόησης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η καμπάνια για 

περισσότερη συμπόνια είναι απίθανο να αλλάξει την κοινή γνώμη. Ωστόσο, οι εκστρατείες πρέπει 

να δεσμεύουν τα βαθιά αισθήματα συμπόνιας του γενικού πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στα 

κοινά που έχουν οι Έλληνες και οι μετανάστες, επαναπροσδιορίζοντας τον κοινωνικό κύκλο με 

τρόπο ο οποίος να συμπεριλαμβάνει τους μετανάστες. Πρέπει να δοθούν δυνατότητες στους 

μετανάστες να συμβάλλουν και να ενισχύσουν τις τοπικές γειτονιές και κοινότητες.
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4. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων 

ανησυχίας σχετικά με το γεγονός ότι οι μετανάστες θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

Πρόκειται για κοινή εικόνα, όπου η διαρκής προσπάθεια διάφορων τμημάτων του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους 

και αντιλήψεις, που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εμβάθυνση των 

κοινωνικών διαιρέσεων και την ετεροποίηση των προσφύγων και των μεταναστών.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει τη δέσμευσή της στη στήριξη της Ελλάδας για τη 

διαχείριση των νότιων συνόρων της. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το βαθύ 

αίσθημα απογοήτευσης που διακατέχει τους Έλληνες γύρω από τη στάση της σχετικά με τη 

μεταναστευτική κρίση. Η μεγαλύτερη στήριξη της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους εταίρους θα 

συμβάλει στη δόμηση ισχυρότερης αντίστασης στις «σειρήνες του μίσους» εντός της χώρας, 

οι οποίες υποστηρίζουν μια πιο επιθετική αντιμεταναστευτική και αντιευρωπαϊκή προσέγγιση. 

Πρέπει να προβλεφθούν επίσης μελλοντικές κρίσεις, είτε τεχνητές είτε πραγματικές, και οι 

επικοινωνιακές στρατηγικές οφείλουν να αντιμετωπίσουν την ανησυχία των Ελλήνων, σχετικά 

με το γεγονός ότι θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από άλλες χώρες της 

Ευρώπης.

6.  Η προτεραιότητα της πολιτικής και των επικοινωνιών πρέπει να είναι το  62% των Ελλήνων 

που εντάσσονται σε μία από τις τρεις μεσαίες κατηγορίες. Η Ελλάδα είναι λιγότερο πολωμένη 

από πολλές άλλες χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες καμπάνιες 

μπορούν να έχουν απήχηση σε αρκετές κατηγορίες. Ωστόσο, οι Πολυπολιτισμικοί Έλληνες 

είναι ήδη πεπεισμένοι για τη σημασία των αξιών που αναφέρονται στην έλλειψη αποκλεισμών, 

και είναι πιθανό ότι οι προσπάθειες που έχουν σχεδιαστεί για την προσέγγιση αυτών να 

έχουν λιγότερη απήχηση σε άλλες κατηγορίες. Ομοίως, οι Εθνικιστές Διαφωνούντες και οι 

Ανήσυχοι Διαφωνούντες αντιστέκονται περισσότερο και είναι σχεδόν απίθανο να μεταβάλουν 

τις καθιερωμένες στάσεις τους. Τα μηνύματα που στοχεύουν στους ανθρώπους των μεσαίων 

ομάδων πρέπει να αντανακλούν τις κοινές αντιλήψεις και συμπεριφορές αυτών των κατηγοριών.

7. Απαιτείται περισσότερη δουλειά για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

θετικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες την τελευταία δεκαετία και 

να βρούμε τρόπους με τους οποίους ο μεταναστευτικός πληθυσμός μπορεί να συμβάλει 

στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών εντός της Ελλάδας. Σε αυτή την διαδικασία θα 

ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη η εμπλοκή των  Ενστικτωδώς Πραγματιστών, οι οποίοι δύνανται να 

είναι πιο υποστηρικτικοί, εάν θεωρούν ότι οι Έλληνες και οι μετανάστες έχουν ένα πραγματικό 

κοινό συμφέρον σε μια ισχυρότερη οικονομία, αντί να θεωρούν τους νεοεισερχόμενους 

ως ανταγωνιστές σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπου ανταγωνίζονται για θέσεις 

απασχόλησης και οδηγούν στην μείωση των μισθών. Μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση 

αυτών των ανησυχιών μπορεί να έχει θετικότερη επίπτωση στην κοινή γνώμη από οποιαδήποτε 

άλλη αλλαγή πολιτικής ή επικοινωνίας.

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ανησυχίες των Αποστασιοποιημένων 

Συντηρητικών. Αυτές τροφοδοτούνται περισσότερο από την αναστάτωσή τους για 

ενδεχόμενες απειλές κατά του ελληνικού πολιτισμού και της ταυτότητας, στις οποίες δείχνουν 

υπέρμετρη προσήλωση, παρά από την έμφυτη εχθρότητά τους προς τους ξένους. Αν και οι 

Αποστασιοποιημένοι Συντηρητικοί τείνουν να έχουν πιο «κλειστές» απόψεις είναι πολύ λιγότερο 

ακραίοι από τους Εθνικιστές Διαφωνούντες. Αυτή η ομάδα αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο 

των κομμάτων της Ακροδεξιάς, που έχουν ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη των Εθνικιστών 

Διαφωνούντων. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ένταξή τους με τρόπους που να 

υποδηλώνουν τις γνήσιες ανησυχίες τους.
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9. Σύμφωνα με την πολιτική εκτός του καταυλισμού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες,5 πρέπει να ενισχυθούν πολιτικές που προωθούν τη συμβίωση των κοινοτήτων 

υποδοχής με τους πρόσφυγες, εγκαταλείποντας την παρούσα � σε ορισμένα μέρη της 

επικράτειας - πολιτική απομόνωσης. Υπάρχουν αποδείξεις, ιδίως από την ποιοτική έρευνα 

που διεξήγαγε αυτή η μελέτη, ότι η σχετική απομόνωση των ανθρώπων που έχουν φτάσει στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συμβάλλει στην αίσθηση ότι είναι μια «εξωτερική ομάδα» που δεν 

αποτελεί πραγματικά μέρος της ελληνικής κοινωνίας και που δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί. 

Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι συμμετέχοντες των ομάδων εστίασης της παρούσας έρευνας 

αντιπαραβάλλουν τα παρελθόντα κύματα αφίξεων, τα οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική 

κοινωνία, με πιο πρόσφατες αφίξεις που έχουν ενσωματωθεί λιγότερο λόγω της απομόνωσής 

τους, υποδεικνύει ότι η υποδοχή των προσφύγων σε καταυλισμούς και όχι στην ευρύτερη 

κοινότητα δεν αποτελεί την πλέον αποτελεσματική προσέγγιση επιτυχούς ένταξης.

10. Οι κοινωνικές ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν προληπτικά τα χαμηλά επίπεδα 

εμπιστοσύνης που έχουν οι Έλληνες προς αυτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οργανώσεις 

που εργάζονται για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τέτοιες ενέργειες 

μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα για να παρουσιάσουν τη δράση τους τους, τα αποτελέσματα 

που έχουν επιφέρει και τον τρόπο που δαπανούν τα κεφάλαια. Τα προγράμματα πρέπει να είναι 

διαρθρωμένα έτσι ώστε να ωφελούν την κοινότητα υποδοχής καθώς και τους μετανάστες, 

προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκριση ομάδων και αντιλήψεων με γνώμονα το γεγονός  

ότι οι πρόσφυγες λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα ή περισσότερη βοήθεια από τους ίδιους  

τους Έλληνες.

 

5 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (2014). «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Πολιτική εναλλακτικών 

λύσεων αντί καταυλισμών». Ανακτήθηκε από: https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/45535/UNHCR+-+Policy+on+alternatives+to+

camps/005c0217-7d1e-47c9-865a-c0098cfdda62
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