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-Συνζπειεσ για τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ καταφεφγουν
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Το προςφυγικό ηιτθμα ςτθνΕλλάδα κατα τον Μεςοπόλεμο Ρροβλιματα ζνταξθσ προςφφγων
-Επιπτϊςεισ από τθν άφιξθ των προςφφγων
-Ρϊσ αντιμετωπίςτθκαν από τθν ελλθνικι κοινωνία
Οι πρόςφυγεσ ςτθ ςθμερινι κοινωνία
-Ρρόςφυγεσ από τθ Συρία

-Αίτια
-Μεταφορά και ςυνκικεσ επιβίωςθσ
-Αντιμετϊπιςθ ςτθν Ελλάδα και τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ
Ρόλοσ ΜΜΕ ςτθ διαμόρφωςθ απόψεων για το προςφυγικό
ηιτθμα
-Ρόςο ενθμερωμζνοι είναι οι μακθτζσ του ςχολείου ςχετικά με
το ηιτθμα
-Ροιεσ είναι οι απόψεισ τουσ
-Αποτελζςματα ερωτθματολογίου
Μακθτζσ που υλοποίθςαν τθν εργαςία
Γκανάρα Βαςιλικι, Δάςκαλοσ Χριςτόδουλοσ, Ηϊθσ Δθμιτριοσ,
Κοκκίνθσ Γεϊργιοσ, Κωλζτςθ Αλεξάνδρα, Μεντισ Ηιςθσ, Μποφρα
Ραραςκευι, Ραναγιωτοποφλου Χριςτίνα, Ραξιμαδάκθ Χρφςα,
οπόκθ Μαρία, Σπφρου Λωάννα, Τηίμα Ακαναςία, Τςιατοφρα
Ηωι, Τςιγγζλθ Θλιάνα, Φουκα Μαρία, Χάιδου Μαρίνα,
Χαςταηζρθ Άνκια, Χριςτοδοφλου Κεοδϊρα, Ψαλμοφ Βανζςα.

Ειςαγωγι
Το προςφυγικό ηιτθμα απαςχολεί ςτισ μζρεσ μασ ςχεδόν
ολόκλθρο τον κόςμο και όλο και περιςςότεροι άνκρωποι
αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα τουσ με ςκοπό μια
καλφτερθ ηωι. Για να κατανοιςουμε καλφτερα κάποια πράγματα
κρίνουμε ότι πρζπει να γίνει ζνασ διαχωριςμόσ των όρων
“πρόςφυγασ” και “μετανάςτθσ”.
Μετανάςτθσ κεωρείται ζνα άτομο που εγκαταλείπει τθ χϊρα του
για να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ του, από κοινωνικι ι
οικονομικι άποψθ (πχ για να βρει καλφτερθ δουλειά ι να
ςυνεχίςει τθν εκπαίδευςι του).
Ρρόςφυγασ κεωρείται το άτομο που εγκαταλείπει τθ χϊρα
καταγωγισ του εξαιτίασ δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ εξαιτίασ
τθσ φυλισ, τθσ κρθςκείασ, τθσ εκνικότθτασ,τθσ ςυμμετοχισ του
ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα ι των πολιτικϊν του πεποικιςεων
και για το λόγο αυτό, δεν μπορεί ι δεν επικυμεί να επιςτρζψει
ςτθ χϊρα του.
Υπάρχει φυςικά ζνα βαςικό διεκνζσ δεςμευτικό κείμενο ςχετικά
με τα δικαιϊματα των προςφφγων και αυτό είναι θ Σφμβαςθ τθσ
Γενεφθσ. Θ ςφμβαςθ αυτι προςτατεφει τον εκάςτοτε πρόςφυγα
υποχρεϊνοντασ τθ χϊρα υποδοχισ να παρζχει ,φςτερα από τθ

διαδικαςία ταυτοποίθςθσ, τριετι άδεια παραμονισ (άςυλο).
Επίςθσ ταξιδιωτικά ζγγραφα για άλλουσ προοριςμοφσ.
Αίτια προςφυγιάσ
Οι λόγοι που γεννοφν το φαινόμενο τθσ προςφυγιάσ είναι πολλοί
και εξαρτϊνται από τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν
εκάςτοτε χρονικι περίοδο.
Τα αίτια που προκαλοφν τα φαινόμενα τθσ προςφυγιάσ και τθσ
μετανάςτευςθσ είναι ίδια κακϊσ οι δφο ζννοιεσ ςυνδζονται
ςτενά. Θ διαφορά βρίςκεται ςτισ επιπτϊςεισ που δζχεται θ
ψυχοςφνκεςθ του ανκρϊπου. Τα αίτια είναι κυρίωσ οικονομικά
και πολιτικά. Μπορεί επίςθσ να είναι κοινωνικά ι και
κρθςκευτικά όπου ςυχνά οι άνκρωποι γίνονται αντικείμενα
εκμετάλλευςθσ και παραπλάνθςθσ. Τζλοσ τα αίτια μπορεί να
είναι φυςικά και οικολογικά, να ζχουν ςχζςθ δθλαδι με τισ
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ι τα ακραία φυςικά φαινόμενα (π. χ.
ςειςμοί, θφαιςτειακζσ εκριξεισ).
Θετικζσ ςυνζπειεσ για τουσ πρόςφυγεσ:
Αν ζχουν τθν τφχθ να καταλιξουν ςε χϊρεσ με υψθλό βιοτικό
επίπεδο, εξαςφαλίηουν τθν επιβίωςι τουσ και μια καλφτερθ ηωι
από αυτι που κα είχαν ςτθ χϊρα τουσ. Αν θ χϊρα τουσ ιταν ςε
κατάςταςθ πολζμου γλιτϊνουν από το κάνατο οι ίδιοι και τα
παιδιά τουσ. Αν ςτθ χϊρα τουσ διϊκονταν για τισ πολιτικζσ τουσ
απόψεισ, βρίςκουν αςφάλεια ςτθ χϊρα φιλοξενίασ. Επίςθσ τα
παιδιά τουσ ζχουν τθν ευκαιρία να μορφωκοφν και ζχουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για ζνα καλφτερο μζλλον.
Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ πρόςφυγεσ
Εγκαταλείποντασ τθ χϊρα τουσ πζφτουν κφματα οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ από τουσ μεταφορείσ.

Κάποιοι δεν φτάνουν ποτζ ςτον προοριςμό τουσ γιατί μπορεί να
πεκάνουν από αςκζνειεσ, ναυάγια, ρίψθ ςτθ κάλαςςα, ζλλειψθ
τροφισ και νεροφ κλπ.
Κάποιοι άλλοι επαναπροωκοφνται ςτθ χϊρα τουσ ι ηουν ςε
άκλιεσ ςυνκικεσ ςε hotspots τουσ λεγόμενουσ χϊρουσ υποδοχισ.
Αναγκάηονται να δουλεφουν αναςφάλιςτοι και με εξαιρετικά
χαμθλοφσ μιςκοφσ.
Δεν ζχουν πάντα πρόςβαςθ ςε νοςοκομεία και φαρμακευτικι
περίκαλψθ.
Συχνά ηουν παράνομα και με το φόβο μιπωσ τουσ ςυλλάβουν.
Εκτόσ από το ότι ηουν χωρίσ ςπίτι και ίςωσ χωρίσ φαγθτό για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, υπάρχει και θ δυςκολία προςαρμογισ
ςτον πολιτιςμό μιασ ξζνθσ χϊρασ, αλλά ταυτόχρονα και θ
δυςκολία ςυνεννόθςθσ ςε μια ξζνθ για αυτοφσ γλϊςςα.
Ηουν μακριά από αυτό που κάποιοσ κα ζλεγε ςπίτι του με τθν
ευρφτερθ ζννοια. Αιςκάνονται ξζνοι και ςε αυτό ζρχεται να
προςτεκεί ο ρατςιςμόσ των ντόπιων που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
είναι ζντονοσ.
Οι γυναίκεσ πολλζσ φορζσ κακοποιοφνται και αναγκάηονται να
οδθγθκοφν ςτθν πορνεία.
Θετικζσ ςυνζπειεσ για τθ χϊρα προζλευςθσ
-Ρολφτιμο ςυνάλλαγμα για τθ χϊρα τουσ.
-Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με τα χριματα που ζχουν
μαηζψει ςε περίπτωςθ που γυρίςουν ςτθ χϊρα τουσ.
-Στοιχεία πολιτιςμοφ από τθ χϊρα που τουσ φιλοξζνθςε.
Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ χϊρα προζλευςθσ
-Μεγάλο μζροσ του εργατικοφ δυναμικοφ χάνεται.
-Κάποιεσ περιοχζσ ερθμϊνονται.
Θετικζσ ςυνζπειεσ για τθ χϊρα ςτθν οποία καταφεφγουν.
-Φκθνά εργατικά χζρια
-Νζο εργατικό δυναμικό ςε τομείσ που το ςτεροφνταν
-Μείωςθ πλθκωριςμοφ

-Στιριξθ αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ ςε χϊρεσ που παρατθρείται
γιρανςθ του ντόπιου πλθκυςμοφ
-Γζφυρα φιλίασ ανάμεςα ςτισ δφο χϊρεσ
Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
-Αφξθςθ ανεργίασ για τουσ ντόπιουσ
-Ραρανομία -εγκλθματικότθτα
-Αλλοίωςθ πλθκυςμιακισ ςφνκεςθσ
Ιςτορικι αναδρομι
Το προςφυγικό ηιτθμα δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνθςε
πρόςφατα, αλλά υπιρχε αιϊνεσ πριν. Ραρακζτουμε κάποιεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προςφυγικά ρεφματα του
παρελκόντοσ.
-Οι Ιςπανοεβραίοι
Το 1492 φςτερα από φιρμάνι που εξζδωςε ο ςουλτάνοσ Βαγιαηίτ
Β με το οποίο καλοφςε τουσ διωγμζνουσ Εβραίουσ ςτα εδάφθ
τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,250.000 ιςπανοεβραίοι
κατζφκαςαν και εγκαταςτάκθκαν κυρίωσ ςτθ Κεςςαλονίκθ και
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
-Οι Προςκυνθτζσ των ΗΠΑ
Το 1607 υπιρξε ζνα κφμα κρθςκευτικϊν προςφφγων που ζφυγε
από τθν Αγγλία αναηθτϊντασ μια νζα πατρίδα. Σιμερα τουσ λζμε
“προςκυνθτζσ”.
Προςφυγικά ρεφματα 1914-1922
Κατόπιν μακραίωνθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτθ Μικρά Αςία οι
ελλθνικοί πλθκυςμοί αραίωςαν μετά το 12ο αιϊνα λόγω των
μαηικϊν εξιςλαμιςμϊν. Κατά το 18ο και 19ο αιϊνα ζχουμε
αφξθςθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ και οικονομικι και
πολιτιςμικι άνκθςθ.
Στα τζλθ του 19ου αιϊνα φςτερα από τθν εκνικι αφφπνιςθ των
Τοφρκων και τθν εδαφικι ςυρρίκνωςθ τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ,αυξάνεται ςθμαντικά ο τουρκικόσ εκνικιςμόσ

κακϊσ και θ εχκρικι αντιμετϊπιςθ των
μειονοτιτων(Ζλλθνεσ,Αρμζνιοι).
Το 1914 ζχουμε τουσ πρϊτουσ διωγμοφσ Ελλινων τθσ Δυτικισ
Μικράσ Αςίασ και τθσ ανατολικισ Κράκθσ.
Επίςθσ ςθμειϊνεται μεγάλο κφμα φυγισ προσ τθν Ελλάδα. Οι
πρόςφυγεσ που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα ανζρχονται ςε χιλιάδεσ.
Άλλα προςφυγικά ρεφματα
-Ρρόςφυγεσ από τθν ανατολικι Μακεδονία τθν οποία είχαν
καταλάβει οι Βοφλγαροι.
-Ραραχϊρθςθ ςτθν Ελλάδα τθσ δυτικισ Κράκθσ και αμοιβαία
μετανάςτευςθ μεταξφ Ελλάδασ και Βουλγαρίασ
-Ρρόςφυγεσ εκείνθ τθν περίοδο ιρκαν επίςθσ από τθ Β. Ιπειρο,
τθ ουμανία, τα ιταλοκρατοφμενα Δωδεκάνθςα.
Συνολικά μζχρι το 1912 είχαν καταφφγει ςτθν Ελλάδα περίπου
800.000 πρόςφυγεσ που ςυγκεντρϊκθκε κυρίωσ ςτθν Ακινα, τθ
Κεςςαλονίκθ και τα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου.
Το προςφυγικό ηιτθμα κατά τον Μεςοπόλεμο
Φςτερα απο τθ μικραςιατικι καταςτροφι, το κφριο πρόβλθμα
τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ιταν το προςφυγικό ηιτθμα, δθλαδι θ
ςτζγαςθ και θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ των προςφφγων.
Θ Κοινωνία των Εκνϊν βοικθςε τθν Ελλάδα να ςυνάψει ζνα
δάνειο και ίδρυςε τθν Επιτροπι Αποκατάςταςθσ
Ρροςφφγων(ΕΑΡ). Θ επιτροπι αυτι λειτοφργθςε από το 1923 ωσ
το 1930 και βοικθςε τουσ πρόςφυγεσ τθσ υπαίκρου.
Θ αποκατάςταςθ των προςφφγων των πόλεων ιταν ζργο του
ελλθνικοφ κράτουσ που δθμιοφργθςε προςφυγικοφσ
ςυνοικιςμοφσ.
Θ ςτάςθ των γθγενϊν απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ ιταν αρνθτικι
κακϊσ κεωροφςαν ότι τουσ ςτεροφν τθ δικι τουσ γθ και ότι
πίεηαν τουσ μιςκοφσ προσ τα κάτω κακϊσ πρόςφεραν φκθνά

εργατικά χζρια. Επίςθσ κεωροφςαν παράδοξουσ τουσ πρόςφυγεσ
εξαιτίασ των ονομάτων τουσ και των φαγθτϊν που ζτρωγαν.
Επίςθσ κεωροφςαν περίεργο και ξζνο προσ αυτοφσ το γεγονόσ
ότι οι γυναίκεσ των προςφφγων δοφλευαν ςε ξζνεσ δουλειζσ. Θ
λζξθ “πρόςφυγασ” είχε για χρόνια απαξιωτικό χαρακτιρα.
Ραρόλα αυτά οι πρόςφυγεσ πρόςφεραν πολλά ςτθν τότε
ελλθνικι κοινωνία. Σε οικονομικό επίπεδο θ αγροτικι οικονομία
αναηωογονικθκε με αξιοποίθςθ ακαλλιζργθτων εκτάςεων και
νζων καλλιεργθτικϊν μεκόδων. Στα αςτικά κζντρα ζφεραν νζεσ
δυνατότθτεσ ςτο εμπόριο και τθ βιοτεχνία. Σε κοινωνικό επίπεδο
ζφεραν ςτθν Ελλάδα τον τρόπο ηωισ τουσ , τθ μουςικι τουσ ,τθν
κουηίνα τουσ. Στα γράμματα και τισ τζχνεσ ζδωςαν νζα πνοι. Ο Γ.
Σεφζρθσ, ο Θλίασ Βενζηθσ, θ Διδϊ Σωτθρίου ιταν Μικραςιάτεσ.
Οι πρόςφυγεσ ςτθ ςθμερινι κοινωνία
Σιμερα θ χϊρα μασ είναι αναγκαςμζνθ να αντιμετωπίςει μια
ςοβαρι προςφυγικι κρίςθ, τθσ οποίασ κφριο αίτιο είναι ο
πόλεμοσ τθσ Συρίασ.
Μια από τισ μεγαλφτερεσ εμφφλιεσ διαμάχεσ βρίςκεται ςε
εξζλιξθ ςτθ Συρία από το Μάρτιο του 2011, γνωςτι και ωσ
Συριακόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ. Εκδθλϊκθκαν ζνοπλεσ επικζςεισ
εναντίον του Αςάντ το 2011 και ςτθ ςυνζχεια επικζςεισ εναντίον
τθσ Συρίασ από τα λαϊκά ςτρϊματα.
Ρερίπου 9 εκατομμφρια ζχουν εγκαταλείψει τθ χϊρα τουσ
καταφεφγοντασ ςε γειτονικζσ χϊρεσ για να γλιτϊςουν τθ φρίκθ
του πολζμου. Από τισ αρχζσ του 2015 ,ζνα εκατομμφριο ςχεδόν
άνκρωποι ζχουν περάςει ςε ελλθνικά νθςιά από τισ ακτζσ τθσ
Τουρκίασ. Κατά τθ διάρκεια του 2016 περιςςότεροι από 2.100
ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτθ Μεςόγειο, ςτθν προςπάκειά τουσ να
περάςουν τα καλάςςια ςφνορα. Τουλάχιςτον 250.000 παιδιά
ηουν ςε περιοχζσ με ςυνκικεσ πραγματικισ φυλακισ. Σφμφωνα
με τθν τελευταία κατάςταςθ του Συντονιςτικοφ Οργάνου

Διαχείριςθσ Ρροςφυγικισ Κρίςθσ 54.172 πρόςφυγεσ και
μετανάςτεσ βρίςκονται ςιμερα ςτον ελλαδικό χϊρο.
Ο δρόμοσ όμωσ για τισ χϊρεσ ςωτθρίασ δεν είναι κακόλου
αςφαλισ. Νζεσ ζρευνεσ φζρνουν ςτθν επιφάνεια ότι γυναίκεσ
και παιδιά πρόςφυγεσ πζφτουν κφματα βίασ, εκμετάλλευςθσ
αλλά ακόμθ και ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, είτε ςε ςτάδια του
ταξιδιοφ είτε ςε ευρωπαϊκά εδάφθ.
Με βάςθ ςυνεντεφξεισ αρκετϊν γυναικϊν ενθμερωνόμαςτε για
τθν απειλι και τθν αςφάλειά τουσ. Στισ χϊρεσ τισ οποίεσ
διζςχιςαν βίωςαν εκμετάλλευςθ είτε ςωματικι είτε οικονομικι,
κακϊσ και άλλοι πρόςφυγεσ τισ παρενοχλοφςαν ςεξουαλικά,
κυρίωσ γυναίκεσ που ταξίδευαν μόνεσ. Επίςθσ πολλοί διακινθτζσ
τισ εκμεταλλεφτθκαν γνωρίηοντασ τθ δφςκολθ οικονομικι τουσ
κατάςταςθ. Οι γυναίκεσ του καταυλιςμοφ ιταν αναγκαςμζνεσ να
κοιμοφνται δίπλα ςε εκατοντάδεσ άγνωςτουσ άντρεσ.
Οι αρχζσ αδυνατοφν να διαχειριςτοφν τθ δραματικι αφξθςθ των
προςφφγων που φτάνουν ςτα νθςιά. Επιπλζον, περιοριςμζνεσ
είναι οι δομζσ υποδοχισ για τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ. Οι ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε
εγκαταςτάςεισ και προςωπικό ζχουν ωσ αποτζλεςμα
τρομακτικζσ ςυνκικεσ για τουσ πρόςφυγεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα
υπάρχει ζλλειψθ ςεντονιϊν, κουβερτϊν, ςπαςμζνα κρεβάτια και
βρϊμικα ι παλιά ςτρϊματα. Δεν υπάρχουν αρκετζσ ςκθνζσ,
τουαλζτεσ και ντουη. Ξεςποφν ςυχνά καυγάδεσ ςε ςειρζσ
αναμονισ για το φαγθτό, ενϊ θ αςτυνομία δεν παίρνει πάντα
κζςθ για να τουσ προςτατεφςει. Δεν υπάρχουν αρκετοί
διερμθνείσ να βοθκιςουν τθν ακτοφυλακι να διαχειριςτεί τισ
αφίξεισ, κακϊσ οφτε εκελοντζσ ιατροί να εξετάςουν τισ πιο
επείγουςεσ καταςτάςεισ. Αξίηει να αναφερκεί ότι περιοριςμζνεσ
είναι οι κζςεισ ςε κζντρα φιλοξενίασ. Τζλοσ πολλζσ είναι οι
περιπτϊςεισ παράνομων απωκιςεων ςτθν προςπάκειά τουσ να
ειςζλκουν ςτθ χϊρα.

Ρόλοσ ΜΜΕ ςτθ διαμόρφωςθ απόψεων ςχετικά με τουσ
πρόςφυγεσ.
Ζνα ακόμθ ερευνθτικό ερϊτθμα που προζκυψε κατά τθ διάρκεια
τθσ εργαςίασ μασ ιταν αν και και με ποιο τρόπο οι μακθτζσ
επθρεάηονται από τα ΜΜΕ ςχετικά με το ηιτθμα. Ζτςι
αποφαςίςαμε να ςυντάξουμε ερωτθματολόγιο με διάφορεσ
ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου αλλά και κάποιεσ ανάπτυξθσ που
αφοροφν τόςο το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα όςο και τθ ςφαιρικι
άποψθ των μακθτϊν για το ηιτθμα. Το ερωτθματολόγιο
μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων του ςχολείου μασ
που ικελαν να ςυμμετζχουν.
Ραρακζτουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.

1.Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςε πρόςφυγα και μετανάςτθ (56 )απαντιςεισ
94,6%Ναι Πχι
Ναι 53
Πχι 3
2.Ροιοί κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι πρόςφυγεσ φεφγουν απ
τθ χϊρα τουσ
(56 )απαντιςεισ
49 (87,5%)49 (87,5%)19 (33,9%)19 (33,9%)5 (8,9%)5 (8,9%)6 Άλλο
(10,7%)6 (10,7%)
Τιμι Αρικμόσ
-Για να ςϊςουν τθν οικογζνεια τουσ. 49
-Για οικονομικοφσ λόγουσ. 19
-Είναι λιποτάκτεσ 5
-Άλλο 6
3.Κατά πόςο αξίηουν οι πρόςφυγεσ καλι αντιμετϊπιςθ (56 )απαντιςεισ
12345010200 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13 (23,2%)13 (23,2%)17
(30,4%)17 (30,4%)26 (46,4%)26 (46,4%)

Τιμι Αρικμόσ
10
20
3 13
4 17
5 26
4.Θ μεταφορά των προςφφγων είναι (56 )απαντιςεισ
0510152025 μ μ μ 23 Ραράνομθ Νόμιμθ Αξιοπρεπισ ΑπάνκρωπθΆλλο
(41,1%)23 (41,1%)14 (25%)14 (25%)7 (12,5%)7 (12,5%)27 (48,2%)27
(48,2%)9 (16,1%)9 (16,1%)
Τιμι Αρικμόσ
-Ραράνομθ 23
-Νόμιμθ 14
-Αξιοπρεπισ 7
-Απάνκρωπθ 27
-Άλλο 9
5. Ριςτεφετε ότι κάποιοι λακρομετανάςτεσ εκμεταλλεφονται τθν κατάςταςθ για να
ειςχωριςουν ςτθ
;χϊρα (56 )απαντιςεισ
Δ /Δ 10,7%41,1%44,6%Ναι Πχι Μςωσ Ξ Α
-Ναι 25

-Πχι 2
-Μςωσ 23
- ΔΞ /ΔΑ 6
6.Ζχει μεριμνιςει το ελλθνικό κράτοσ για τουσ πρόςφυγεσ (56 )απαντιςεισ
Δ /Δ 10,7%37,5%16,1%35,7%Ναι Πχι Μςωσ Ξ Α
-Ναι 20
-Πχι 9
-Μςωσ 21
- ΔΞ/ΔΑ 6
7.Τι πρζπει να γίνει με τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα (56 )απαντιςεισ
-Αφομοίωςθ Να γυρίςουν ςτθ χϊρα τουσ Ρροϊκθςθ ςε άλλθ
19,6%30,4%42,9%χϊρα Άλλο

-Αφομοίωςθ 24
-Να γυρίςουν ςτθ χϊρα τουσ 4
-Ρροϊκθςθ ςε άλλθ χϊρα 17
-Άλλο 11
8.Ριςτεφετε ότι θ Ε Ε ζχει μερίδιο ευκφνθσ ςτο ηιτθμα των προςφφγων ςτθν Ελλάδα
(56 )απαντιςεισ
Δ /Δ 10,7%10,7%75%Ναι Μςωσ Πχι Ξ Α
-Ναι 42
-Μςωσ 6
-Πχι 2
- ΔΞ/ΔΑ 6
9.Γίνεται παραβίαςθ των ςυνκθκϊν από τισ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει (56
)απαντιςεισ
Δ /Δ 28,6%26,8%41,1%Ναι Πχι Μςωσ Ξ Α
-Ναι 23
-Πχι 2
-Μςωσ 15
- ΔΞ/ΔΑ 16
10. Ζχουν πζςει οι πρόςφυγεσ κφματα εκμετάλλευςθσ ςτθ χϊρα ασ (56 )απαντιςεισ
41,1%58,9%Ναι Πχι Μςωσ
-Ναι 33
-Πχι 0
-Μςωσ 23




11. Τα ΜΜΕ επθρεάηουν τθν άποψθ που ζχετε για τουσ πρόςφυγεσ Αν
ναι πϊσ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

.Πχι
.Πχι
-Ναι τα ΜΜΕ επθρεάηουν τθν άποψθ μου για τουσ πρόςφυγεσ αλλά και γενικά για τθν
κατάςταςθ που επικρατεί ςχετικά με το κζμα αυτό Συνικωσ υπερτονίηουν ζνα κζμα ι
δεν φωτίηουν ολόπλευρα τα γεγονότα
-Αλλάηουν τθν πραγματικότθτα ανάλογα με το ςυμφζρον τουσ. Ζτςι δεν αφινουν το
δζκτθ να καταλάβει τι ςυμβαίνει πραγματικά και να διαμορφϊςει ςωςτι άποψθ.
-Ναι γιατί τα ΜΜΕ προβάλλουν τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια που προςπακοφν να
ξεπεράςουν Μασ δείχνουν ότι και αυτοί είναι άνκρωποι και ζχουν δικαίωμα ςε μια
καλφτερθ ηωι
-Τα ΜΜΕ μποροφν να επθρεάςουν τθν άποψθ που ζχει ο κακζνασ γιατί κάποιεσ φορζσ
παρουςιάηουν τουσ πρόςφυγεσ ωσ εγκλθματίεσ και ανκρϊπουσ που μποροφν να μασ
βλάψουν και δεν κάνουν ξεκάκαρο πωσ το να ζρκουν ςτθ χϊρα μασ δεν είναι κάτι που
επζλεξαν να κάνουν
-Ναι γιατί πολλζσ φορζσ περνοφν μθνφματα δικϊν τουσ απόψεων ι απόψεων των
πολιτικϊν που
.υποςτθρίηουν
-Κατά τθ γνϊμθ μου ναι διότι μασ δείχνουν διάφορα περιςτατικά κάνοντασ μασ να
τουσ μιςοφμε ι να τουσ αγαπιςουμε
'-Πχι
-Ναι τα ΜΜΕ επθρεάηουν γιατί αρκετζσ φορζσ παρουςιάηουν τουσ πρόςφυγεσ
αρνθτικά με αποτζλεςμα να αλλάηει θ άποψθ των ανκρϊπων
-Ναι Γιατί προβάλλουν κακι εντφπωςθ γι αυτοφσ
-Ναι γιατί ανεβάηουν περιςςότερο αυτά που τουσ ςυμφζρουν
-Μςωσ γιατί κάποιοι μπορεί να λζνε καλά πράγματα ενϊ άλλοι όχι και τόςο καλά
Ναι γιατί περιςςότεροι υποςτθρίηουν πωσ οι πρόςφυγεσ ζχουν ζρκει για οικονομικά
ςυμφζροντα και πικανόν με διακζςεισ για πόλεμο
-Ναι μζςα από τα ΜΜΕ βλζπουμε τουσ πρόςφυγεσ να ηοφνε κάτω από άκλιεσ
ςυνκικεσ και αυτό μασ ευαιςκθτοποιεί
-Πχι τα ΜΜΕ δεν επθρεάηουν τθν άποψθ που ζχω για τουσ πρόςφυγεσ
-Τα ΜΜΕ παρουςιάηουν ςκλθρζσ απόψεισ για τουσ πρόςφυγεσ και τθν γενικότερθ
κατάςταςθ που επικρατεί
- Το κάκε κανάλι προβάλλει διαφορετικζσ πλευρζσ του προβλιματοσ χωρίσ αυτό να
ςθμαίνει τθν απαραίτθτθ επιρροι τουσ ςτουσ τθλεκεατζσ
-Πχι κακϊσ δεν παρουςιάηουν όλεσ τισ πλευρζσ μα μόνο αυτά που κζλουν
-Φυςικά και τθν επθρεάηουν γιατί τισ περιςςότερεσ φορζσ τουσ παρουςιάηουν ςαν
κτινθ

-Τθν επθρεάηουν ελάχιςτα τθν άποψθ μου γιατί είναι πολλζσ γνϊμεσ και δεν ξζρω τι
να πιςτζψω
-Τα ΜΜΕ επθρεάηουν τθν άποψθ μασ για τουσ πρόςφυγεσ γιατί μασ λζνε μόνο ότι
κακό κάνουν και όχι τι περνάνε και τι καλά κάνουν
-Ναι κακϊσ ζμμεςα μασ περνάνε ζνα μινυμα φόβου και ανθςυχίασ Λδίωσ όταν
ζρχονται πολλοί πρόςφυγεσ δθμιουργείται τρομακτικό κλίμα ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ
-Ναι
-Ναι πιςτεφω πωσ επθρεάηουν τθν άποψθ ασ και πωσ τα μζςα μαηικισ το κάνουν
χειρότερο το κζμα από ότι είναι
- Ναι Ρροπαγάνδα
-Ναι μζςω τθσ προπαγάνδασ και παραπλθροφόρθςθσ




- Σίγουρα τα ΜΜΕ επθρεάηουν τθν κοινι γνϊμθ ςε πολλά κζματα αυτό ιςχφει και
ςτο προςφυγικό ηιτθμα
- Ριςτεφω ότι τα ΜΜΕ κάνουν μια προπαγάνδα ανάλογα με τα ςυμφζροντα του
κάκε καναλιοφ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ενάντια των προςφφγων
- Πχι κακόλου
-Φυςικά και επθρεάηουν τθν άποψθ μασ μζςα από τισ ςυνκικεσ που βρίςκονται
δείχνουν ςτθν τθλεόραςθ
-Ρερνοφν μθνφματα ςχετικά με τον τρόπο που πρζπει να τουσ φερόμαςτε .Μζςα
από εκπο μπζσ ςε κάνουν να γίνεισ επικετικόσ προσ αυτοφσ ι να τουσ
υπεραςπίηεςαι με πλιρθ ανιδιοτζλεια Αγνοϊντασ τα ποςοςτά
άςτεγων και φτωχϊν που ιδθ υπάρχουν ςτθν χϊρα
-Με τθν προϊκθςθ απόψεων και τθ προβολι μεμονωμζνων γεγονότων κετικϊν ι
αρνθτικϊν
-Τισ πιο πολλζσ φορζσ τουσ απεικονίηει να διαπράττουν εγκλιματα αλλά δεν
επθρεάηεται θ άποψθ μου κακϊσ και οι ομοεκνείσ μασ μποροφν να διαπράξουν
τα ίδια εγκλιματα
-Επθρεάηουν τθν κοινι γνϊμθ κυρίωσ αρνθτικά γιατί ποτζ δεν προβάλλουν τθ
κετικι πλευρά τθσ κατάςταςθσ αλλά μόνο τθν αρνθτικι ςτρζφοντασ τθν
εναντίον των προςφφγων
-Ναι κακϊσ πολλζσ φορζσ δεν προβάλλουν τα γεγονότα ακριβϊσ όπωσ είναι
-Σαφϊσ τα ΜΜΕ επθρεάηουν τθν άποψθ του πολίτθ για τουσ πρόςφυγεσ εφόςον
αποκρφπτονται κάποια πράγματα ι τα διαςτρεβλϊνουν

-Ναι τα ΜΜΕ παρουςιάηουν το κζμα των προςφφγων με διαφορετικό τρόπο από
ότι είναι ςτθν πραγματικότθτα
-Ράντα τα ΜΜΕ μασ επθρεάηουν με πολλά κζματα. Ζνα από αυτά τα κζματα είναι
οι πρόςφυγεσ πολλζσ φορζσ
μασ επθρεάηουν αρνθτικά αλλά και κετικά με τον τρόπο τουσ
-Συχνά προπαγανδίηουν και προςανατολίηουν προσ λάκοσ κατεφκυνςθ
-Ναι αρνθτικά μζςω τθσ παραπλθροφόρθςθσ και τθσ προπαγάνδασ
-Ναι επθρεάηουν γιατί προβάλλουν περιςςότερο άςχθμα γεγονότα που
ςυμβαίνουν ςτουσ καταυλιςμοφσ παρά τισ άκλιεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τουσ
-Ναι λόγω προπαγάνδασ
-Ναι τθν επθρεάηουν από τθ ςτιγμι που ο άνκρωποσ επθρεάηεται από τα
ερεκίςματα που δζχεται ζτςι υιοκετεί οτιδιποτε προβάλλεται από τα ΜΜΕ
-Σίγουρα επθρεάηουν εφόςον περνάνε αυτά που οι ίδιοι κζλουν να προβάλλουν
-Ναι κακϊσ παραπλθροφοροφν τον κόςμο
Ναι μζςω τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ διόγκωςθσ των γεγονότων
-Ναι διότι δθμοςιοποιοφν μόνο ζνα μζροσ του προβλιματοσ δθλαδι
αποκρφπτουν τθν αλικεια
-Ναι διότι προβάλουν τθν κατάςταςθ διαβίωςθσ τουσ και τρομοκρατοφν τον κεατι
με άςχθ μεσ εικόνεσ κάνοντασ τουσ να πιςτεφουν πωσ οι πρόςφυγεσ ηοφνε ζτςι
γενικότερα
-Ναι με προπαγάνδα
-Ναι πολλζσ φορζσ υπερπροβάλλουν εγκλθματικζσ δράςεισ των μεταναςτϊν για
να μασ ςτρζψουν εναντίον τουσ άλλα εξίςου ςυχνά κεωροφνται ρατςιςτικζσ οι
φυςιογνωμίεσ που αποκαρρφνουν τον ερχομό προςφφγων ςτθ χϊρα όχι επειδι
υπάρχουν ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ αλλά επειδι εκφράηουν αυτι τθν άποψθ
ζχοντασ οικονομικοφσ κυρίωσ λόγουσ ςτο νου τουσ
12. Κεωρείτε πωσ οι πρόςφυγεσ μποροφν να προςφζρουν κάτι καλό ςτθ
χϊρα? Αν ναι τι?
Πχι
Πχι
.Πχι
.Πχι
-Οι πρόςφυγεσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν πολιτιςμικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ασ
φζρνοντασ νζεσ κουλτοφρεσ άλλουσ τρόπουσ ηωισ ακόμα και ςτθν
επιςτθμονικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ

-Οι πρόςφυγεσ μποροφν ςίγουρα να προςφζρουν ςτθ χϊρα μασ κακϊσ αναηθτοφν
δουλειά. Ζτςι μποροφμε να καταπολεμιςουμε τθν ανεργία και να υπάρξει
ανάπτυξθ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ
-Μποροφν να μασ κάνουν να αποδεχτοφμε τθ διαφορετικότθτα και να μασ δϊςουν
ςτοιχεία του δικοφ τουσ πολιτιςμοφ αφοφ κα ασ βοθκιςουν να καταλάβουμε
πωσ είναι κι αυτοί απλοί άνκρωποι με διαφορετικι κρθςκεία ι πεποικιςεισ
-Ναι μποροφν να μασ δείξουν κάποιεσ από τισ παραδόςεισ τουσ και να βοθκιςουν
με νζα επαγγζλματα.
-Ριςτεφω πωσ μποροφν να μασ δείξουν διάφορα ικθ και ζκιμα και αυτό κα μασ
βοθκιςει να γνωρίςουμε καινοφριουσ λαοφσ.
-Ναι μποροφν προςφζροντασ εργαςία ϊςτε να εκμεταλλευτοφμε τον ορυκτό και
φυςικό πλοφτο τθσ χϊρασ μασ
Κα προςφζρουν ακόμα τισ ςυνικειεσ τθσ χϊρασ
-Οι πρόςφυγεσ μποροφν να προςφζρουν ςτθ χϊρα ςε αρκετοφσ τομείσ όπωσ ςτθν
οικονομία και γενικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ
13.Κα δεχόςαςταν πρόςφυγεσ ςτο ςχολείο ςασ?
Ναι 48
Πχι 8
-Οι μακθτζσ που απάντθςαν όχι, εςτίαςαν ςτο πρόβλθμα επικοινωνίασ που κα
υπιρχε εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ και επειδι πιςτεφουν ότι δεν υπάρχει θ κατάλλθλθ
υποδομι να γίνει κάτι τζτοιο.

