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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, θαηά 

ην έηνο 2014.  

Αξρηθά,  ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Βιαζίδε Βιάζε, θαζψο ρσξίο ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ ζε 

θάζε βήκα ηεο πξνζπάζεηαο κνπ, ε νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα 

ήηαλ αδχλαηε. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή φισλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ αληδηνηειψο ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη 

βνήζεζαλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ άκεηξε ππνζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θίινπο κνπ θαζψο θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ απφ ηηο 

πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ, θαη  φινπο φζνη έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή κνπ δηαδξνκή. 
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Abstract 

 

The aim of the research was useful conclusions for Albanian immigrants and their 

relationship with the media in Greece and the media of their country and aiming to 

integrate or isolation. In the empirical research of 2006 we indicated the first 

impression, the first signs of integration of immigrants, while the second survey of 

2014 attempted to make a comparison of feelings and perceptions of immigrants as 

regards media and the change of preferences by increasing use of the internet. 

Also the effects of the economic crisis in Greece played a major role in conducting 

research but also on perceptions of migrants. So we have reached a normal changing 

of preferences of Albanian immigrants with an 'x' inclusion on age groups (as was 

expected the older age groups show smaller socialization trends while younger much 

longer). 

We conclude a sufficient social integration with increased socialization tendencies on 

the part of immigrants. To achieve full social integration should help both sides, on 

the one desire of immigrants to socialization and the other admission by the Greek 

society. 

Key words: immigration, Albanian immigrants, media, social integration, social 

isolation 
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Δηζαγσγή 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζηε ζρέζε ησλ 

κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ θαη ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο 

ηνπο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζθηαγξάθεζε ησλ ηάζεσλ θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ή απνκφλσζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κέζα απφ ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, αξρηθά ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηα νπνία γίλεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε 'χγρξνλε Μεηαλάζηεπζε ζηελ 

Δπξψπε' θαη ηε 'χγρξνλε Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα' (Κεθάιαηα 1 & 2) θαη έπεηηα 

ην δεχηεξν κέξνο αλαιακβάλεη ε εκπεηξηθή έξεπλα κε παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο. 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξαηεξήζεθε κηα αληζνκέξεηα πιηθνχ κε αξθεηέο 

ειιείςεηο ηα ηειεπηαία έηε. Σν γεγνλφο απηφ ην δηθαηνινγήζακε σο ζηαδηαθή 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη κε ηελ εμάπισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην ελδηαθέξνλ 

κεηαηνπίζηεθε απφ ηνπο κεηαλάζηεο (σο κηθξφ ππνζχλνιν) ζην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο.   

ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο  έγηλε ζχγθξηζε πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πεδίνπ 

ηνπ θ. Βιαζίδε (2006) κε πξνζσπηθή έξεπλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο (2014). 

ηφρνο ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ δχν εξεπλψλ ήηαλ ε εμέιημε ησλ ηάζεσλ θαη 

πξνηηκήζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ φζνλ αθνξά ηα ΜΜΔ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηειηθή δηαπίζησζε ηελ ελζσκάησζε ή απνκφλσζε ηνπο. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ηνπ 2014 αθνινχζεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο κε ηελ επηινγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ σο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

βειηηψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε δηαδηθηπαθή εηζβνιή 

ζηα κεηαλαζηεπηηθά λνηθνθπξηά. Ζ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο ηνπ 2014 ζηεξίδεηαη ζηελ 

απνζηνιή θαη δεκνζίεπζε ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, κηα ζχγρξνλε κέζνδνο 

πνπ καο απέθεξε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κε εκθαλέο κηθξφηεξν θφζηνο θαη ρξφλν.  

Ζ εξγαζία πξνζπάζεζε λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ θελφ φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ ΜΜΔ απφ ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Ζ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο 
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ζηεξίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ δχν εξεπλψλ πεδίνπ θαη ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ 

δηαπηζηψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ δηεμαγσγή κηαο 

αζθαινχο έξεπλαο κε αζθαιή απνηειέζκαηα θαη ηάζεηο ήηαλ ν θπξηφηεξνο ζηφρνο 

θαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο. 
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1
ν
 Μέξνο 

1. Η ζύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξώπε (κεηά ην Β' Π.Π.).               

Η εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηώλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο. 

 

1.1 Σν ρξνληθό ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο  

Μεηά ην Β΄ Π.Π. θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεζαλ νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο θαη 

Κεληξηθήο Δπξψπεο απαηηνχληαλ άκεζνο ζρεδηαζκφο αλνηθνδφκεζεο ησλ ρσξψλ, 

ελψ ε ηαρεία εθβηνκεράληζε δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Οη ρψξεο ηεο Β. Δπξψπεο έγηλαλ πφινο έιμεο ελψ νη ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Μέζα ζηηο 

γεληθφηεξεο αιιαγέο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν Φπρξφο Πφιεκνο πνπ δηαηξεί ηελ 

Γπηηθή κε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο κεηαλάζηεπζεο.
1
 

Η δεθαεηία ηνπ 1950 ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε γεγνλφο πνπ πξνζέιθπζε κεηαλάζηεο πνπ εχθνια απνξξνθήζεθαλ σο 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη ξπζκίζεηο ησλ θξαηψλ ηεο Β. Δπξψπεο δελ πξνέβιεπαλ 

θάπνην κεηαλαζηεπηηθφ καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα δηφηη ζεψξεζαλ φηη νη 

κεηαλάζηεο ζα ήηαλ πξνζσξηλνί θαη κφλν σο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έπεηηα ζα 

επέζηξεθαλ πίζσ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο. Σν ζηνηρείν ηεο απναπνηθηνπνίεζεο 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο δεθαεηίαο θαζψο νη θπξηφηεξεο 

απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο (Γαιιία, Βξεηαλία, Βέιγην, Οιιαλδία) δέρηεθαλ 

πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ πνπ γηα ρξφληα είραλ ζηελ επίβιεςε ηνπο κε πξνλνκηαθά 

δηθαηψκαηα ιφγσ νκνηφηεηαο πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απνηεινχζε πξαγκαηηθφηεηα ζηα κέζα πεξίπνπ 

ηνπ 1950 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1957 επηηξέπνληαο ζηε κεγάιε θνηλή αγνξά ηελ 

ειεχζεξε κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
2
 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 θχιεζε ζην ίδην κνηίβν κε απναπνηθηνπνηήζεηο θαη 

κεηαλαζηεχζεηο εληφο ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη εηζξνή απφ ηξίηεο ρψξεο. 

                                                             
1
  Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ, Ρνπκπίλε Γξψπα,  Dita Vogel, "Δηζαγσγή" ζην Η κεηαλάζηεπζε ζηελ Ελσκέλε Επξώπε, Άλλα 

Σξηαληαθπιιίδνπ, Ρνπκπίλε Γξψπα (επηκ.), Αζήλα, 2009, ζζ.28-30 
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Ζ απνζάξξπλζε ηεο κεηαλάζηεπζεο έξρεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πεηξειατθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηηο ρψξεο ηεο Β. Δπξψπεο. Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ρψξεο απηέο φηαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

πνπ πξηλ απφ κηα δεθαεηία απνδεηνχζαλ ήηαλ πιενλάδνλ θαη έπξεπε λα επηζηξέςεη 

ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Ννκηθά δελ ππήξρε θάπνηα θάιπςε γηα ηνπο κεηαλάζηεο νη 

νπνίνη ζπλέρηζαλ λα βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο εγθαηάζηαζεο, ππφ θαζεζηψο πιένλ 

παξάλνκν. 
3
 

Η δεθαεηία ηνπ 1980 παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε, κε ηελ αθχπληζε ησλ 

ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ηελ κεηαζηξνθή ηνπο απφ ρψξεο απνζηνιήο ζε 

ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Οη ρψξεο απηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο 

Διιάδαο) κε ηελ έληαμε ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα παξνπζίαδαλ δείθηεο 

νηθνλνκηθήο άλζεζεο. Αξρηθά ζηακάηεζε ε εθξνή κεηαλαζηψλ ελψ ζηγά ζηγά 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα επαλαπαηξηζκφ ηνπ απφδεκνπ πιεζπζκνχ 

αιιά θαη ππνδνρή κεηαλαζηψλ. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ην 1989 ζπληειέζηεθαλ 

αιιαγέο ζε γεσπνιηηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη 

ε θαηάξξεπζε ηεο Δ...Γ. δεκηνχξγεζαλ λέα δεδνκέλα ζηε δηεζλή θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ επξσπατθή ζθελή πξνθαιψληαο έληνλεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ. Σα 

ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο έγηλαλ πην 

πξνζηαηεπηηθά θαη έηζη κεγάιν θχκα θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο. 
4
 

Σέινο νη δεθαεηίεο πνπ αθνινπζνχλ κέρξη ζήκεξα αλαθέξνληαη ζε κηα έληνλε 

κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο (δεθαεηία 1990). Σν επφκελν θχκα 

κεηαλάζηεπζεο είλαη θπξίσο εζσηεξηθφ κε ηηο ζπλερείο δηεπξχλζεηο ηεο Δ.Δ. (φπσο ην 

2004). Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζέιθπζε 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ηνκείο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. Δλψ ε 

ηζιακνθνβία θπξηαξρεί κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα πνπ ηαξαθνχλεζαλ ηελ 

άηξσηε θαηά ηα άιια Δπξσπατθή Έλσζε. 
5
 

Μεηά απφ ηε ζχληνκε πεξηήγεζε ζην ρξνληθφ ηεο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

εηζξνήο ζα κειεηήζνπκε πην δηεμνδηθά ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 
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ηελ ζθνπηά ηεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ απηψλ έγηλε κε θξηηήξην 

ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απφ θάζε ρψξα, ηε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηηο γεσγξαθηθέο 

δηαθνξέο. Θα εμεηαζζνχλ ρψξεο ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο (Γεξκαλία, 

Γαιιία, Μ. Βξεηαλία) αιιά θαη κηα ρψξα ηεο Νφηηαο Δπξψπεο κε πην πξφζθαηε 

κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία (Ηζπαλία). Δπειπηζηνχκε ε κειέηε ησλ ρσξψλ απηψλ λα καο 

δψζεη κηα ζρεηηθά νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο ζχγρξνλεο κεηαλαζηεχζεηο ζηελ 

Δπξψπε.  

1.2. Η πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο  

Ζ Γαιιία αλήθεη ζηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ κεηά ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ Β' Π.Π. (κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηαζηξνθή ππνδνκψλ). Σηο δεθαεηίεο ηνπ 

1950 θαη 1960 ππήξρε αλάγθε γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιά θαη ιχζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε πνπ γλψξηζε απνξξνθνχζε ηα 

καδηθά θχκαηα κεηαλαζηψλ πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο. Χο απνηθηαθή δχλακε 

δέρηεθε ηηο καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο απφ ρψξεο πξψελ απνηθίεο ηεο πνπ μεθίλεζαλ 

ηνλ πφιεκν γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (π.ρ. κεηά ηελ Αιγεξηλή αλεμαξηεζία ηνπ 

1962). Οη πιεζπζκνί απηνί απνιάκβαλαλ εηδηθή λνκνζεζία κέζσ δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ.
6
 Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα είρε ιπζεί θαη ε 

αλάγθε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ ππήξρε ιφγσ ηεο πεηξειατθήο θξίζεο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Έηζη ηα κέηξα έγηλαλ πην πεξηνξηζηηθά θαη ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε έγηλε ζηφρνο ηεο αζηπλνκίαο. Οη ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο ζηηο αξρέο 

ηνπ 1990 έζεζαλ ην ζηφρν ηεο "κεδεληθήο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο" κε απειάζεηο 

θαη απαγνξεχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθνί νη λφκνη "Pasqua" πνπ έζεζαλ πην απηαξρηθνχο 

φξνπο γηα ηε παξακνλή ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Απφ ην 1997 ε πην επηεηθήο 

θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε έγηλε πην αλεθηή κε ηα ζέκαηα παξακνλήο ησλ 

κεηαλαζηψλ δίλνληαο θάπνηεο πξνζσξηλέο άδεηεο δηακνλήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

πξφβιεκα δε ιχζεθε απιά παξαηάζεθε. Δπίζεο ρνξεγήζεθαλ εηδηθέο άδεηεο γηα 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σα επφκελα ρξφληα ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηε 

Γαιιία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θξηηήξην ηεο επαλέλσζεο νηθνγελεηψλ. Σν θίλεκα 

"sans papiers" (κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά) απνηειεί ην ζχγρξνλν πξφβιεκα ηεο 

γαιιηθήο θνηλσλίαο θαη ζέηεη κεγάια δεηήκαηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ. Οη 
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κεηαλάζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δ.Δ. δε έρνπλ απμεκέλα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

φπσο απηφ ηνπ "εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη" θαζψο έλα ηέηνην ζέκα ζεσξείηαη 

ηακπνχ γηα ηνπο Γάιινπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Σν δηθαίσκα ηνπ 

"ζπλεηαηξίδεζζαη" έρεη θαηνρπξσζεί απφ ην 1995 θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο 

κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ εμειηρζεί ζηαδηαθά.
7
 

 

1.2.1. Αύμεζε Ιζιακνθνβίαο  "Τπόζεζε ηεο καληίιαο ζηα ζρνιεία" 

 

Έλα πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ην Γαιιηθφ θξάηνο είλαη ε πεπνίζεζε φηη ν ηεξάζηηνο 

αξηζκφο ησλ κνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζξεζθείαο ηνπο θαη ε πξνζπάζεηα ηεο γαιιηθήο 

θνηλσλίαο γηα πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε ηνπο, πξνθαιεί εληάζεηο θαη δηακαξηπξίεο. Ζ 

θνζκηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δε δέρεηαη ηε καληίια σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηα ζρνιεία. Σν ζέκα έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη ην 2004 

ςεθίζηεθε ε απαγφξεπζε ηεο καληίιαο ζηα ζρνιεία πξνηάζζνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

θνζκηθφηεηαο. Πίζσ απφ απηήλ ηελ ππφζεζε φκσο θξχβεηαη ν θφβνο ηεο γαιιηθήο 

θνηλσλίαο γηα εμάπισζε ηνπ Ηζιάκ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζπλερψο ηα πνζνζηά ησλ 

αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη επηπιένλ εληζρχεη ηε μελνθνβία θαη ηηο ξαηζηζηηθέο ηάζεηο 

εθ κέξνπο ησλ Γάιισλ.
8
 

 

 

1.3. Η πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο 

Ζ Βξεηαλία απνηεινχζε αλέθαζελ κηα ρψξα πνιππνιηηηζκηθή, πνιπγισζζηθή θαη 

πνιπκνξθηθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηεχζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηά ην Β' 

Π.Π. ήηαλ ε ππνδνρή κεηαλαζηψλ απφ πξψελ απνηθίεο πνπ απέθηεζαλ αλεμαξηεζία, 

ε ζηαζεξή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Ηξιαλδία, ε παξακνλή ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κεηά ηνπο πνιέκνπο θαη ε ηάζε απνδνρήο κεηαλαζηψλ απφ ην βξεηαληθφ 

θξάηνο. Ζ δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ηνλ πφιεκν ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηαρχηαηε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έηζη παξαηεξείηαη καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ ηελ 
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Καξατβηθή, ηελ Ηλδία θαη ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή (εθηνπηζκφο Αζηαηψλ), πιεζπζκνί 

πνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απμάλνληαλ ξαγδαία. Μεηαλαζηεπηηθά θχκαηα 

κηθξφηεξνπ κήθνπο ήηαλ νη Κηλέδνη, νκαινί, Κχπξηνη.
9
  

Ζ Βξεηαλία απνηεινχζε πφιν έιμεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο σο κηα ρψξα δεθηηθή γηα 

πξφζθπγεο θαη θαηαηξεγκέλνπο απφ ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μάιηζηα ε αλνηρηή πνιηηηθή πνπ δηαηεξνχζε αιιά θαη ε ρνξήγεζε κφληκεο άδεηαο 

παξακνλήο ζε κεηαλάζηεο απφ ηηο πξψελ απνηθίεο απνηεινχζε φαζε πξνλνκίσλ. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1973 έζεζε ηνπο αλακελφκελνπο πεξηνξηζκνχο εληζρχνληαο 

κφλν ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηελ πνιηηηθή αζχινπ. 
10

 

Οη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ φξηζε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε είραλ έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο 

δηφηη πξνζηάηεπαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη απφ πνιχ λσξίο εηζήγαγαλ 

λνκνζεζίεο πνπ απαγφξεπαλ ηηο δηαθξίζεηο (π.ρ. 1968 Δπηηξνπή Φπιεηηθήο Ηζφηεηαο 

θαη έπεηηα Νφκνπο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θ.α.). Ζ Μ. Βξεηαλία ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηεο εληζρχεη ην δεκφζην δηάινγν θαη πξνσζεί πξνο απηφλ 

κεηαλαζηεπηηθέο, πξνζθπγηθέο θαη κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ απφθηεζε ηεο 

βξεηαληθήο ππεθνφηεηαο (δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: βξεηαληθή, ηνπ Ζλ. 

Βαζηιείνπ θαη πξψελ απνηθηψλ θαη ηεο Κνηλνπνιηηείαο) δηαηίζεληαη κε ηελ 

εθπιήξσζε ελφο ζπλφινπ θξηηεξίσλ, ρξνληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ. Σν 

δηθαίσκα ηνπ "εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη" είλαη αλνηρηφ ζε πνιίηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη αθνξά Βξεηαλνχο, Ηξιαλδνχο, πιεζπζκνχο ηεο 

Δ.Δ. θαη ηεο Κνηλνπνιηηείαο. Σν 1996 ηέζεθε ην δήηεκα ηεο ςήθνπ γηα κεηαλάζηεο 

απφ ηελ Καξατβηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή θαη ε ππφζεζε νλνκάζηεθε "Μαχξε 

Φήθνο".
11

 

Μεηά ην 2005 ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο ρψξαο απμήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επηιεθηηθή 

κεηαλάζηεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Ο ιφγνο ηεο απμεκέλεο 

πεξηθξνχξεζεο αθνξά εθηφο απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηνλ θφβν απφ ηα 

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη ζην Λνλδίλν ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2005. Ζ λέα θαηεχζπλζε ηεο θπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο 
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αθνξά ζε πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δε κπνξεί λα θαιπθζεί κε ην 

δεδνκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπίζεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο 

εηδηθεπκέλνπ θαη αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, θνηηεηέο θαη θηλεηηθφηεηα λέσλ.
12

 

 

 

1.3.1. Σξνκνθξαηηθό ρηύπεκα ζην Λνλδίλν - Ινύιηνο 2005 

 

Μεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζην κεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ ην 2005 παξαηεξείηαη 

απμεκέλε αζθάιεηα θαη πεξηθξνχξεζε ζε δπλεηηθέο επηθίλδπλεο πεξηνρέο ελψ 

επηθξαηεί  έληνλε πξνθαηάιεςε πξνο ηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Σα 

αληηηξνκνθξαηηθά κέηξα απμήζεθαλ ελψ νη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο 

αλαζεσξήζεθαλ θαη έγηλαλ πην πεξηνξηζηηθέο θαη απηαξρηθέο ζε ζέκαηα αζχινπ θαη 

ειέγρνπ. Οη πνιηηηθέο απέιαζεο ελζαξξχλζεθαλ ζε ζεκείν πνπ άγγηδαλ ηα φξηα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν αμηνπεξίεξγν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο 

ελέξγεηαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη ηξνκνθξάηεο ήηαλ Βξεηαλνί πνιίηεο εληαγκέλνη 

ζηελ θνηλσλία απιά είραλ κνπζνπικαληθή θαηαγσγή. Ζ ηάζε ηεο μελνθνβίαο θαη δε 

ηεο ηζιακνθνβίαο αλεζπρεί ηε θπβέξλεζε θαη κία ρψξα πνπ κέρξη πξφηηλνο 

ζεσξνχζε φηη ηζνξξνπνχζαλ άξηηα ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε πνιπκνξθία ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. 
13

 

 

 

1.4. Η πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο ππνζηήξηδαλ φηη ε Γεξκαλία δελ 

είλαη κεηαλαζηεπηηθφο πξννξηζκφο ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ έμη δεθαεηίεο 

απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. Ζ πνιπζχλζεηε κάδα ησλ κεηαλαζηψλ μεθίλεζε απφ ην 

ηέινο ηνπ Β. Π.Π. κε ηνπο εζλνηηθά Γεξκαλνχο πνπ είραλ απειαζεί λα επηζηξέθνπλ 

πίζσ ζηε ρψξα ηνπο αιιά ζπλερίδεη κε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 φπνπ 

                                                             
12

 Αβξακίδε, Μαπξνκάηεο , Η πεξίπησζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, φ.π., ζζ. 78-106 
13

 James Hampshire, Shamit Saggar, (2006), "Migration, Integration, and Security in the UK Since July 7", Migration Policy 

Institute [online] δηαζέζηκν ζην http://www.migrationpolicy.org/article/migration-integration-and-security-uk-july-7 

[Αλαθηήζεθε 27 Ηνπιίνπ 2014] 



 
 

[7] 
 

δηαηεξείηαη θαη πάιη ε θηλεηηθφηεηα απφ εζλνηηθά Γεξκαλνχο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξσπεο. 
14

 

Σν 1960 ε ρξνληά ηνπ 'νηθνλνκηθνχ ζαχκαηνο' πξνζέθεξε παξαπάλσ ζέζεηο εξγαζίαο 

απφ ηηο δεηνχκελεο, έηζη ην θξάηνο κε δηκεξείο ζπκθσλίεο πξνζέγγηζε κεηαλάζηεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ησλ 'θηινμελνχκελσλ εξγαηψλ' (γθαζηαξκπάηηεξ). Σν 1961 πςψλεηαη ην 

Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη έηζη κεηψλεηαη θαηαθφξπθα ε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία πξνο ηε Γπηηθή. Ζ ΛΓΓ πξνζέγγηζε εμίζνπ μέλνπο εξγάηεο αιιά 

ε παξακνλή ηνπο είρε νξηζηεί πξνζσξηλή θαη κεηά ην πέξαο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

επέζηξεςαλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θάηη πνπ ζηε ΟΓΓ δελ έγηλε. Έηζη ε θξίζε ηνπ 

1970 βξίζθεη ηε Γεξκαλία κε πιενλάδνλ μέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν πξνζπαζεί 

λα κεηψζεη κε απζηεξά πεξηνξηζηηθά κέηξα (ηξηπιάζηα θνξνινγία ζηνπο εξγνδφηεο 

πνπ πξνζιακβάλνπλ μέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ) ελψ ελζαξξχλεηαη κφλν ε νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε θαη θάπνηεο θαηεγνξίεο αζχινπ. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη 

κεγάιε αλεξγία ζε ηνκείο πνπ απαζρνινχληαλ νη κεηαλάζηεο, παξφια απηά εηζξένπλ 

αθφκα θχκαηα κεηαλαζηψλ. Σν 1989 δέρεηαη ηεξάζηην θχκα κεηαλαζηψλ κεηά ηε 

Πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, θπξίσο άηνκα αηηνχληεο άζπιν, αιιά θαη ε 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο νδεγεί θαη πάιη ζε πξνζέιθπζε μέλσλ κεηαλαζηψλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990. 
15

 

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ αζχινπ πεξηπιέθεηαη ηδηαίηεξα θαη θαζίζηαηαη ζρεδφλ 

απαγνξεπηηθή ελψ νη έιεγρνη ησλ ζπλφξσλ εληείλνληαη. Ζ κεηαλάζηεπζε ζηε 

Γεξκαλία ηαιαληεχεηαη απφ πξνζέιθπζε ή κε κεηαλαζηψλ αλαιφγσο ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ ελψ κεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δ.Δ. παξαηεξείηαη έληνλε 

θηλεηηθφηεηα απφ πνιίηεο ηεο Έλσζεο ζε ηνκείο θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Ο Νφκνο ηνπ 2005 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο πεξηειάκβαλε 

πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ κε θχξην γλψκνλα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ δε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο. Οη 

κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Γεξκαλίαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ θηινμελνχκελσλ εξγαηψλ θαζψο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο ελζσκάησζεο αιιά παξαπάλσ πεξηνξηζκνχ ζε αληίζεζε κε ηνπο εζλνηηθά 
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Γεξκαλνχο πνπ απνιάκβαλαλ φια ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ αξρή ηεο δηακνλήο ηνπο 

ζηε Γεξκαλία. Ζ κε απνδνρή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ γθαζηαξκπάηηεξ 

παξέηεηλε ην θαζεζηψο κε ελζσκάησζεο. Χζηφζν πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ππήξμε αμηφινγε πξνζπάζεηα γηα πξναγσγή άιισλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ 

ηνπο κεηαλάζηεο. Όπσο ην δηθαίσκα ηνπ "ζπλεηαηξίδεζζαη" αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ Σχπνπ. Σα θνηλσληθά 

ζπκβνχιηα πνπ ζπκκεηέρνπλ νη κεηαλάζηεο ηα πξψηα ρξφληα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ζξεζθεία ή ην έζλνο ηνπο ίζσο ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο ηεο 

επηζηξνθήο. Μεηέπεηηα θαη εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε ηνπο λνκηκνπνηήζεθε 

επεθηάζεθαλ ζε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο (αζιεηηζκφο θαη θνηλσληθήο θχζεσο νξγαλψζεηο).
16

 

1.5. Η πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο 

Ζ Ηζπαλία είλαη ε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ρψξα πνπ ζα αλαιχζνπκε. Υψξα ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο γη' απηφ θαη παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. ηνπο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο κεηαλαζηψλ ησλ 

άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ε θνηλή ζπληζηψζα ήηαλ ε έληνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ε αλάγθε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απηφ πνπ μερσξίδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηζπαλίαο ήηαλ ε αλάγθε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

θάκςεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Βέβαηα 

νη παξάγνληεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ήηαλ εμίζνπ 

ζεκαληηθνί.
17

 

Ζ Ηζπαλία σο ρψξα ηνπ Νφηνπ παξαδνζηαθά πξνκήζεπε ην πινχζην Βνξξά κε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ελψ νη κεηαλαζηεπηηθέο ηεο εηζξνέο ήηαλ ειάρηζηεο. Σε δεθαεηία 

ηνπ 1980 φκσο μεθίλεζαλ ηα καδηθά θχκαηα κεηαλαζηψλ θαη ζηνλ επξσπατθφ λφην. 

Οη αιινδαπνί ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ήηαλ θπξίσο απφ ηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή 

Δπξψπε θαη ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Βξεηαλία. Σα θξηηήξηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

δελ ήηαλ νηθνλνκηθά αιιά ν κεζνγεηαθφο ηξφπνο δσήο. Δπίζεο ππήξρε κηα ζηαζεξή 

κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ιφγσ ησλ θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ ζπλέρεηα απνδεηθλχεη ηε κε ερζξηθή ζηάζε ηεο 
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ηζπαληθήο θνηλσλίαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο γεγνλφο πνπ πξνζέιθπζε δηαρξνληθά αθφκα 

κεγαιχηεξα θχκαηα κεηαλαζηψλ απφ ην Μαξφθν, ηελ Κίλα, ηελ Αθξηθή, ην 

Δθνπαδφξ, ηελ Κνινκβία, ηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε.
18

 

1.5.1 Οη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο θαη ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή  

Ο πξψηνο Νφκνο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ 1985 εζηίαδε θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη δηέθξηλε ηνπο κεηαλάζηεο ζε δχν θαηεγνξίεο. Απηή 

ησλ "μέλσλ- αιινδαπψλ" πνπ δελ είραλ νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη αθνξνχζε θπξίσο 

άηνκα απφ ηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Δπξψπε, θαη ηελ θαηεγνξία ησλ "νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ". Ζ δηάθξηζε ζπλερηδφηαλ ζε παξάλνκνπο θαη κε κεηαλάζηεο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ήηαλ ε απέιαζε ή ε θνηλσληθή ελζσκάησζε αληίζηνηρα. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 1996 έδσζε πεξαηηέξσ δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ελζάξξπλε 

ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Σν 2000 πνπ ήηαλ ε ρξνληά ηεο θνξχθσζεο ηεο 

εηζξνήο κεηαλαζηψλ, ςεθίζηεθε ν ιεγφκελνο πην "θηιειεχζεξνο λφκνο". Μηα 

ηδηαίηεξα θηιηθή πξνζέγγηζε ησλ λφκηκσλ αιιά θαη ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. 

Γηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη θαηνρπξψζεηο δηθαησκάησλ. Με ηελ ςήθηζε 

ηεο ίδηαο θεληξνδεμηάο θπβέξλεζεο ήξζε θαη ν επφκελνο λφκνο ηνπ 2000 κε εληειψο 

δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κεηαλαζηεπηηθφ. Μείσζε ησλ θαηνρπξψζεσλ, 

εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ θαη κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηελ αζηπλνκία γηα 

αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλφξσλ. Σέινο ε άλνδνο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο 

ην 2004 επαλεμέηαζε ηνπο φξνπο θαη εθάξκνζε έλα πην επέιηθην πιαίζην ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έδσζε έκθαζε ζε θνηλσληθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ.
19

 

Ζ Ηζπαλία σο ρψξα ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζεσξείηαη ρψξα κε ήπηεο ξαηζηζηηθέο 

ηάζεηο, θαζψο ε ηζπαληθή θνηλσλία έδεημε ηδηαίηεξε αλεθηηθφηεηα αθφκα θαη ζε 

κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά. Ζ έληνλε παξανηθνλνκία ηεο ρψξαο θαίλεηαη λα 

πξνζειθχεη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο γη' απηφ θαη αλζνθνξεί ε 'καχξε εξγαζία'. Σα 

πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο απνδείρηεθαλ κάιινλ αλαπνηειεζκαηηθά θξίλνληαο 

απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο αιιά θαη ηελ νιηγσξία ησλ δηνηθεηηθψλ 

αξρψλ. Με εμαίξεζε ην ηειεπηαίν πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 2005 πνπ είρε ηελ 
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ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ εξγνδφηε θαη φρη ηνπ κεηαλάζηε. Δλψ 

ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα (ζπλέξρεζζε, ζπλεηαηξίδεζζαη, ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθάηα, 

απεξγίεο, δηαδειψζεηο) πνπ πξνζθέξεη ε Ηζπαλία ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ εθινγηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο είλαη αξθεηά δηεπξπκέλε πέξα ησλ θαηνίθσλ ηεο Δ.Δ. κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο (π.ρ. Αξγεληηλή, Υηιή 

θ.α.) ελψ γηα ηηο εζληθέο εθινγέο δηθαίσκα έρνπλ κφλν νη πνιηηνγξαθεκέλνη. Ζ 

πνιηηνγξάθεζε γηα πνιίηεο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. δίλεηαη ζε άηνκα απφ ρψξεο κε 

φκνηνπο ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο φπσο ε Λαηηληθή Ακεξηθή, Αλδφξα, 

Φηιηππίλεο θ.α. Ζ παξνρή αζχινπ είλαη ειάρηζηε ιφγσ απζηεξψλ ξπζκίζεσλ. Ζ 

θνηλσληθή δσή ησλ κεηαλαζηψλ πξνσζείηαη θπξίσο απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο 

έρνπλ αλαηεζεί δηάθνξα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο γηα πξνψζεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 
20

 

 

 

1.5.2 Σξνκνθξαηηθό ρηύπεκα ζηε Μαδξίηε - Μάξηηνο 2004 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο θαίλεηαη λα παίξλεη 

άιιε ηξνπή θαη ζε δηεζλέο αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν κεηά απφ αθφκα έλα 

ρηχπεκα ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2004 κε 191 ζχκαηα. Οη 

θπβεξλήζεηο ηεο Ηζπαλία είραλ ππνηηκήζεη ηνλ ηζιακηθφ θίλδπλν πνπ 'ηηκψξεζε' γηα 

αθφκε κηα θνξά γηα ζπκκεηνρή ζηνλ Πφιεκν ηνπ Ηξάθ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ηζπαληθήο θπβέξλεζεο ε δηαπίζησζε φηη ηα ηξνκνθξαηηθά δίθηπα εληζρχνληαη απφ ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο νδεγεί ζε κηα πην αζηπλνκνθξαηνχκελε πνιηηηθή κε πην 

απζηεξή θχιαμε ησλ ζπλφξσλ αιιά θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηακνλή. Ο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

εθηφο απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη κεζφδνπο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ δηφηη ε 

δηεζλήο εκπεηξία (φπσο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ησλ ΖΠΑ κεηά ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ) δελ απνδίδνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα 
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 Enriquez, Ιζπαλία, φ.π., ζζ.249-272 
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πάηαμε ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά πεξηζζφηεξν εληζρχνπλ ην ξαηζηζκφ θαη ηε μελνθνβία 

κέζα ζηελ θνηλσλία.
21

 

 

 

1.6. πλζήθεο, Δπξσπατθά πκβνύιηα θαη Πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο  

Σα απηφλνκα κεηαλαζηεπηηθά πιαίζηα θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ θάζε 

ρψξα ηεο Δ.Δ. μερσξηζηά εκπνδίδεη ηε εθαξκνγή ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. Σν πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο φκσο μεθεχγεη απφ ηα εζληθά φξηα ηνπ 

θξάηνπο θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ θαη λα 

ελαξκνληζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο. 
22

 

Με ηε ζπλζήθε ηνπ έλγθελ (1985) πξνζηαηεχζεθαλ ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο Δ.Δ. θαη 

ηέζεθαλ απζηεξνί έιεγρνη γηα ηελ είζνδν αηφκσλ ηξίησλ ρσξψλ εληζρχνληαο έηζη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρσξψλ εληφο έλγθελ αιιά θαη εκπνδίδνληαο ηελ είζνδν ζε άηνκα απφ 

ρψξεο εθηφο ηεο ζπλζήθεο. Σα επφκελα πξνγξάκκαηα εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε αιιά θαη ζε πνιηηηθέο κείσζεο ηεο μελνθνβίαο θαη πξναγσγήο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1999) πξνέβιεπε κέηξα 

γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ αζχινπ, πξνάγνληαο ηα 

δηθαηψκαηα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (2000) 

ήηαλ κηα εληαία πξνζπάζεηα πνπ ζεκειίσζε βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ. Σν πξφγξακκα ηεο Υάγεο (2004) πεξηφξηζε ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ 

θαη μελνθνβίαο κε εληαίεο πνιηηηθέο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Νέα επνρή γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε έδσζε ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε 

θαη ην Άζπιν (2008) πξνσζψληαο λέεο πνιηηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο δηαθνξεηηθέο. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ πεξλάεη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νξγαληζκνχ Frontex γηα 

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θχιαμε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε επηιεθηηθή 

κεηαλάζηεπζε κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε κεηαλαζηψλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 
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γηα θάιπςε αλαγθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία θαη ε 

πιεξνθνξηθή. 
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2. Η κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη ε εγθαηάζηαζε ζε απηή 

 

"Αδέξθηα ε Διιάδα ζαο πεξηκέλεη κε αλνηρηή ηελ αγθάιε" 

             Κ. Μεηζνηάθεο 13/01/1991
24

 

 

2.1 Σν ρξνληθό ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ εηζέξρεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 

κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε παιηλλφζηεζε ησλ Διιήλσλ απφ ηε Γεξκαλία, αιιά θαη 

ηελ εηζξνή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία.
25

 Ζ Πνισλία ήηαλ ε 

πξψηε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο ζηελ Διιάδα ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηα ππφινηπα πξψελ θνκκνπληζηηθά 

θξάηε πνπ αθνινχζεζαλ ην 1989.
26

  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ζηελ 

Διιάδα μεθηλάεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 κε πξσηαγσληζηέο ηα πξψελ 

θνκκνπληζηηθά θξάηε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αιιά θαη ην 

άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ απφ ηε γεηηνληθή Αιβαλία.
27

 Πνιηηηθέο αλαηξνπέο, πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο, δηάιπζε θαζεζηψησλ θαη πνιπδηάζπαζε ρσξψλ νδήγεζε ζε έληνλεο 

κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο ζην ρψξν ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Υψξεο πνπ παξαδνζηαθά 

έζηειλαλ κεηαλάζηεο φπσο ε Διιάδα κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, 

ελψ ρψξεο ρσξίο αμηφινγν κεηαλαζηεπηηθφ παξειζφλ φπσο ε Αιβαλία βξέζεθαλ 

αληηκέησπνη κε έλα κεγάιν θχκα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο πνπ εγθαηέιεηπε ηε ρψξα.
28
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Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ε έληαμε ηεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

ήηαλ πφινο έιμεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο κε ηα 

κεηαβαιιφκελα πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηαιαληεχζεηο. Γηα ηνλ 

αιβαληθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ε Διιάδα ήηαλ ε φαζε πνπ αλαδεηνχζαλ κε 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη θπξίσο γεσγξαθηθή εγγχηεηα πνπ 

δελ απαηηνχζε ηδηαίηεξεο δαπάλεο.
29

  

Σν γεγνλφο φηη απνηειεί ζηαπξνδξφκη γηα ηξεηο επείξνπο, θαηέζηεζε ηελ Διιάδα σο 

κεηαλαζηεπηηθφ πφιν έιμεο είηε σο ηειηθφο πξννξηζκφο, είηε σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο 

κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ 

δηεπθφιπλε ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο 

γηα θχιαμε ησλ ζπλφξσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο εηζξνήο 

κεηαλαζηψλ. 
30

 

Ζ Διιάδα σο ρψξα απφ ηε κεξηά ηεο δεκηνχξγεζε ηα δεδνκέλα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ κε κία ζεηξά παξαγφλησλ πνπ δηακφξθσζαλ έλα λέν πξνθίι γηα ηνλ 

έιιελα πνιίηε. Ζ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηψλ ηξνθνδφηεζε 

κε απμεκέλεο πξνζδνθίεο ζε κνξθσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Με ηελ αχμεζε 

ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππήξρε ε αλάγθε γηα νηθηαθή βνήζεηα 

ζην ζπίηη, ηελ νπνία έζπεπζαλ λα θαιχςνπλ νη κεηαλάζηξηεο. Αθφκα, νη ζέζεηο 

εξγαζίαο  ρακειψλ πξνζφλησλ θαη ζθιεξήο εξγαζίαο απεπζχλνληαλ απνθιεηζηηθά ζε 

αιινδαπνχο, κηαο θαη νη Έιιελεο πξνηηκνχζαλ δνπιεηέο πην αλαγλσξηζκέλεο αμίαο.
31

 

Σέινο ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ παηδηψλ θαη ε αχμεζε ηεο 

εηζαγσγήο ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δεκηνπξγνχζε απηφκαηα κηα 

θαζπζηέξεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έλα θελφ 

απαζρνινχκελσλ.
32
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2.2. Μεηαλάζηεπζε από ηελ Αιβαλία 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε Αιβαλία ήηαλ κηα ρψξα ρσξίο ηδηαίηεξν 

κεηαλαζηεπηηθφ παξειζφλ θαζψο ε πνιηηηθή ηνπ απνκνλσηηζκνχ πνπ αθνινπζνχζε 

σο θξάηνο δελ επέηξεπε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ πνιιέο θνξέο αθφκα θαη 

ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο.
33

 Σν 1990, κεηά απφ ζρεδφλ πέληε δεθαεηίεο 

απνκνλσηηζκνχ θαη εζσζηξέθεηαο ε Αιβαλία έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο. Απφ ηνλ θνκκνπληζκφ ζηε Γεκνθξαηία θαη ην 

πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα, απφ ηελ θιεηζηή νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνιηηψλ ζηε καδηθή κεηαλάζηεπζε. 
34

 

Δπνκέλσο νη παξάγνληεο ψζεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Αιβαλία ήηαλ 

πξνθαλείο. Έλαο ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

ήηαλ ην θίλεηξν θπγήο απφ ηε ρψξα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Απηή ε έληνλε 

επηζπκία θπγήο απφ ηε ρψξα εθθξάζηεθε καδηθά ην 1990 φηαλ 5.000 Αιβαλνί  

δεηνχζαλ πνιηηηθφ άζπιν απφ ηηο πξεζβείεο δπηηθψλ ρσξψλ. Ζ κεηαλαζηεπηηθή ξνή 

είρε ήδε μεθηλήζεη θαη είρε ραξαθηήξα καδηθφ θαη ζηαζεξφ γηα πεξίπνπ κηα δεθαεηία. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ εμαηξεηηθά έληνλνο θαη αξηζκεηηθά αιιά θαη 

ρξνληθά κε παξαπάλσ απφ ην 14% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ην 1990 θαη ην 26% ην 

1995 λα κεηαλαζηεχεη πξνζδνθψληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ. 
35

 

Ζ Διιάδα κε ηελ αλνηρηή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε 'άλνημε' ηα ζχλνξα γηα 

πνιινχο κεηαλάζηεο θπξίσο βνξεηνεπεηξψηεο θαη ρνξήγεζε βίδεο. Τπνινγίδεηαη φηη 

ηελ πεξίνδν 1990-1994 νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο έθηαλαλ ηνπο 250.000 κε ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα ζηέθεηαη αλέηνηκε κπξνζηά ζε απηφ ην βίαην θχκα 

κεηαλαζηψλ. 
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Πίνακας 1: 

 Πιεζπζκόο ηεο Ειιάδαο θαηά ππεθνόηεηα ( ΕΤΕ) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη εκθαλήο ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ ηελ 

πεξίνδν 1991-2001 κε ηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ λα πνιιαπιαζηάδεηαη αξηζκεηηθά. 

 

2.3. Η Διιάδα σο ρώξα ππνδνρήο - Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ηελ Διιάδα ηνπ 1980 ε κεηαλάζηεπζε δελ ππήξρε σο δήηεκα νχηε ζεζκηθά νχηε 

θνηλσληθά (είηε νξγαλψζεηο είηε δξάζεηο γηα ηνπο κεηαλάζηεο). Σν δήηεκα ηέζεθε ζε 

θξαηηθφ επίπεδν απφ ην 1990 θαη αθφηνπ ε ρψξα είρε δερηεί έλα πξψην θχκα 

κεηαλαζηψλ. Μέρξη ην 1990 ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο αλαθεξφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ επηζηξνθή ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ, ελψ ζε ζέκαηα αηηνχλησλ 

αζχινπ ηε δηαδηθαζία αλαιάκβαλαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Ζ είζνδνο μέλσλ 

εξγαηψλ αθνξνχζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ αδεηψλ. 
37

 

Μεηά ην 1990, νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ κε ηα έληνλα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα 

πνπ εηζέξεαλ ζηε ρψξα έθξηλαλ απαξαίηεηε ηελ αλάγθε ζχγθιηζεο κηαο 

καθξνπξφζεζκεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξνζηάηεπε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ, αιιά ζα θξφληηδε θαη γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Με ηα ηεξάζηηα θχκαηα 

κεηαλαζηψλ φκσο, θπξίσο παξάλνκσλ, ε Διιάδα παξνπζίαζε έληνλε δηζηαθηηθφηεηα 

γηα κηα νξγαλσκέλε θαη καθξνπξφζεζκε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Καη ζεζκηθά θαη 

θνηλσληθά ην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ αλέηνηκν λα δερηεί έλαλ ηέηνην φγθν κεηαλαζηψλ 

θαη απηή ε απξνζπκία απνδείρηεθε κε ην απηαξρηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιαίζην ηνπ 

1991 θαη ην νπνίν ηηηινθνξήζεθε "είζνδνο-έμνδνο, κηθξή δηακνλή, εξγαζία, απέιαζε 

ησλ αιινδαπψλ, δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο μέλσλ πξνζθχγσλ..."
38
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ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ν έιεγρνο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

θαηά ην δπλαηφλ ε δηαθνπή εηζξνήο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Σν ειιεληθφ θξάηνο θαη 

ε θνηλσλία απνδέρηεθαλ ηνπο νκνγελείο (απφ ρψξεο ηεο πξψελ ΔΔΓ, Βφξεηα 

Ήπεηξν) έρνληαο σο πξνλφκην ηελ εζληθή θαηαγσγή θαζψο θαη ηνπο κεηαλάζηεο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Γηζηαθηηθή ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

αηηνχληεο άζπιν θαη απαγνξεπηηθή απέλαληη ζηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ή αιιηψο 

αιινδαπνχο.
39

  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή νδήγεζε ζε έληνλε αζηπλφκεπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπλφξσλ δίλνληαο πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ αζηπλνκηθέο δπλάκεηο γηα ηελ πάηαμε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο. Σν θιίκα ηεο εγθιεκαηνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ δηνρεηεχηεθε άκεζα ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε πιένλ κε 

θαρππνςία θαη θφβν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 
40

 

 

2.4. Οη ζπλζήθεο εηζόδνπ ζηε ρώξα θαζνξίδνπλ ηε κεηέπεηηα 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο; 

Απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ηνπ 1990 

ήηαλ ε παξαλνκία θαη ε παξαβαηηθφηεηα πνπ δηέθξηλε ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηε ρψξα. Απφ ηελ είζνδν ηνπο αθφκα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αθνξνχζε θαηαπάηεζε 

ησλ ζπλφξσλ αθνχ ε κεγαιχηεξε κάδα ησλ κεηαλαζηψλ δε δηέζεηε ηα απαξαίηεηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Απηνκάησο απηή ε ζπκπεξηθνξά λνεκαηνδνηνχζε 

θαρππνςία θαη μελνθνβηθή ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ληφπησλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο αζηπλνκίαο απμεκέλε πεξηθξνχξεζε θαη εγθιεκαηνπνίεζε ηνπ παξάλνκνπ 

κεηαλάζηε. Αθελφο κελ ν ηξφπνο εηζφδνπ ζηε ρψξα απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνδνρή ηνπ κεηαλάζηε απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, αθεηέξνπ δε 

ππάξρεη έλα ζχκπιεγκα ζπλζεθψλ θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεηαλάζηε 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε κεηέπεηηα ελζσκάησζε ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο.
41
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Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο θαη ε θαθή νξγάλσζε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ην κεηαλαζηεπηηθφ δεκηνχξγεζαλ ιαλζαζκέλεο 

πνιηηηθέο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

Κχξην φξγαλν δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο ήηαλ ε αζηπλνκία κε 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη απηαξρηθνχο κεραληζκνχο. Πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ αλχπαξθηα θαη ε 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαλαζηψλ ζεσξνχληαλ ζρεδφλ δεδνκέλε. Ζ κφλε 

δεκφζηα επηθνηλσλία ησλ κεηαλαζηψλ κε ην θξάηνο ήηαλ νη παξάγνληεο ηεο 

αζηπλνκίαο, γεγνλφο πνπ θαζφξηδε ηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεπψο κε 

ελζσκάησζε αιιά θαη πεξηζσξηνπνίεζε ζην λέν θξάηνο.
42

 

Πψο αληηιακβάλνληαη φκσο νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο ηνλ έληνλν απηαξρηζκφ απφ ηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο; 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ, ε απμεκέλε αζηπλφκεπζε ηνπο νδεγεί ζε κηα 

ιαλζαζκέλε νηθνδφκεζε ηεο λέαο ηνπο ηαπηφηεηαο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

απνκφλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Ζ πνηληθνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο μεθηλάεη 

απφ ηελ επηινγή εηζφδνπ ζηε ρψξα σο ιαζξνκεηαλάζηεο, είηε κέζα απφ νξγαλσκέλν 

δίθηπν δηαθίλεζεο είηε αηνκηθά. Σν γεγνλφο ηεο απμεκέλεο αζηπλφκεπζεο αιιά θαη 

ηεο έιιεηςεο πνιηηηθψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηνπο νδεγεί απηφκαηα ζε απζαίξεηεο 

επηινγέο. Δλψ ηα πνζνζηά ησλ δηαθηλεηψλ απνδεηθλχνπλ ηελ εμίζνπ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ Διιήλσλ, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ δηαθηλεηψλ αθνξνχζε 

Έιιελεο πνιίηεο κε πνζνζηφ 58,4 % (ην α΄ 8κελν ηνπ 2000). 
43

 

Δπνκέλσο εθφζνλ ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαλαζηψλ μεθηλάεη απφ ηελ 

είζνδν ηνπο ζηε ρψξα, ζηε ζπλέρεηα ε δηακνλή ηνπο εθηίζεηαη ζηελ απζαηξεζία θαη 

ηνλ απνθιεηζκφ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πξνζπαζνχζε 

λα δηαηεξήζεη κηα ζηάζε ακπληηθή, ρσξίο ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγψληαο σο "αζέαηνη" ζηελ ερζξηθή γη' απηνχο ειιεληθή θνηλσλία.
44
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2.5. Η εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

2.5.1 Υώξνη δηακνλήο 

Σν πξψην θχκα κεηαλαζηψλ ηνπ 1990 πνπ εηζήιζε ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηζε εθηφο 

απφ ηε μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ έληνλε άξλεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα 

επέκβεη ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο ησλ ληφπησλ, σο κνριφο επηζηξνθήο θαη πάιη πίζσ 

ζηε ρψξα ηνπο. Απηή ε απαγνξεπηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο 

αληαλαθιά ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα αθφκα θαη ζε ζέκαηα επηβίσζεο. Οη πξψηνη 

κεηαλάζηεο πνπ δελ είραλ θάπνην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πξφζσπν λα ηνπο ππνδερηεί 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δηακνλήο ηνπο δνχζαλ νκαδηθά ζε ρψξνπο αθαηάιιεινπο γηα 

δηαβίσζε, κε έιιεηςε θάζε πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο θαη δξακαηηθέο ζπλζήθεο. Κάζε 

πξνζπάζεηα κεηαλάζηε γηα ελνηθίαζε θαηνηθίαο απέβαηλε άθαξπε ιφγσ ηεο άξλεζεο 

ησλ ληφπησλ επηθαινχκελνη ηελ θαηαγσγή αιιά θαη ηελ έιιεηςε θαζαξηφηεηαο ησλ 

κεηαλαζηψλ. 
45

 

Ζ θνηλσληθή γεσγξαθία ησλ πφιεσλ αληαλαθινχζε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαζεηί 

μέλνπ ζηνηρείνπ ζηε ρψξα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα 

πνπ έζεηε ν ληφπηνο πιεζπζκφο. Δπνκέλσο ην δεχηεξν ζηνηρείν απνθιεηζκνχ ηνπ 

κεηαλάζηε ήηαλ ε εχξεζε θαηνηθίαο. Ο κεηαλάζηεο πνπ εηζήιζε παξάλνκα ζηε ρψξα 

επηιέγεη ηα πην θξπθά ζεκεία ηεο πφιεο, ηνπο ιεγφκελνπο "λεθξνχο ρψξνπο" 

ζέινληαο λα πξνζηαηεπζεί απφ θάζε ζηνηρείν θνηλσληθφηεηαο θαη λα απνθχγεη λα 

πξνθαιέζεη ηνπο ειέγρνπο ηεο αζηπλνκίαο. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δπζηπρψο 

δηακνξθψλνπλ ηε ςπρηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαλάζηε θαη θαζνξίδνπλ 

ην πιαίζην ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ άξλεζε ηεο απνδνρήο ηνπο δελ 

αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα επαθέο κε ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

λέαο ηνπο ηαπηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή ππνβηβαζκφ. 
46

 

Οη ρψξνη πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε κεηαλάζηεο δελ θαιχπηνπλ νχηε ζην ειάρηζην ηε 

ζηνηρεηψδε αζθάιεηα ελψ αγγίδνπλ ηα φξηα εμεπηειηζκνχ. Ο ρψξνο αλάπαπζεο θαη 

πεξηζπιινγήο είλαη έλαο ρψξνο ππνβηβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ελψ ν ηδησηηθφο 

ρψξνο δελ ππάξρεη ζαλ δηθαίσκα. Ο ηξφπνο πνπ ήηαλ δηακνξθσκέλνη νη ρψξνη γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο καξηπξά ηελ γλψκε ησλ ληφπησλ γηα ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

θνηλσλία θαηαδηθάδεη ηνλ παξάλνκν κεηαλάζηε θαη δελ ηνπ δίλεη νχηε θαλ ην 
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δηθαίσκα κηαο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο δηφηη ζεσξεί δελ ην δηθαηνχηαη. Ζ 

κεηαλάζηεπζε δε κπνξεί λα είλαη κφληκε θαη ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο 

ζεσξείηαη αλαγθαία. Δπνκέλσο δελ πθίζηαηαη θαλέλα δηθαίσκα νχηε λνκηθά νχηε 

θνηλσληθά. Οη απφςεηο απηέο θαηλφηαλ λα είλαη έκκεζα απνδεθηέο θαη απφ ζεζκηθά 

φξγαλα ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο ηελ πεξίνδν ηεο καδηθήο 

κεηαλάζηεπζεο δε θξφληηζαλ νχηε θαλ γηα κηα αλζξψπηλε πγεηνλνκηθή αζθάιεηα 

ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ απμάλνληαο έηζη ην αίζζεκα ηνπ 

απνθιεηζκνχ θαη εληζρχνληαο πνιηηηθέο κε έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
47

 

Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη 

θαζψο ε παξνπζία νκνεζλψλ ηνπο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλζξψπηλε ππνδνρή θαη 

θηινμελία ηνπο. Ζ πιεξνθφξεζε ζπρλά γηα ηε "λέα παηξίδα" κεηαθέξεηαη κέζσ 

ζπγγελψλ θαη ε απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα θαιή επηινγή. Ζ πξψηε 

εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα εξγαζία δίλνληαη απφ 

νκνεζλείο ηνπο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηεξίδνληαη ζηα πιαίζηα ζπγγελψλ θαη 

θίισλ. Σν δεχηεξν θχκα κεηαλαζηψλ απνηειεί πξνλνκηαθή θαηεγνξία ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη κεηαλάζηεο ηνπ πξψηνπ θχκαηνο.
48

 

Ζ νηθνγέλεηα σο θνηλσληθφο ζεζκφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ νη νπνίνη νδεγνχληαη ζηελ επηινγή ηεο κεηαλάζηεπζεο αθνχ ήδε έρεη 

κεηαλαζηεχζεη θάπνην κέινο απφ ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ Αιβαλία αθνινπζεί ηνλ άληξα φηαλ έρεη ήδε βνιεπηεί ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. Απηφ πνπ απνηειεί παξάδνμν είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο 

νκνεζλείο ζηε ρψξα ππνδνρήο εάλ δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγγέλεηα. Ζ δχλακε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο νηθνγέλεηαο- ζπγγέλεηαο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ 

ζπλαλαζηξνθέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε ζεζκηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ γηα αιιεινβνήζεηα θαη ππνζηήξημε. Ζ κε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθά δίθηπα πνπ αθνξά ηελ θνηλφηεηα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ππνδειψλεη ηελ 

απνθπγή απφ ηελ παιηά ηαπηφηεηα θαη ηελ επηζπκία γηα δεκηνπξγία λέαο ηαπηφηεηαο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο απαιιαγκέλε απφ ζηεξεφηππα. 
49
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2.5.2 Υώξνο εξγαζίαο 

Ο θνηλσληθφο ρψξνο ηνπ πεξηζσξίνπ εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο δηακνλήο πνπ 

κειεηήζακε παξαπάλσ, νξηνζεηείηαη θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Οη 

θπξίαξρνη ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ είλαη εθείλνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

ρψξν ηνπ πεξηζσξίνπ. Γεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα κηα λέα θαηεγνξία αλζξψπσλ, 

πνπ εξγάδνληαη κε ππνηέιεηα, ρσξίο δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο. 
50

 

ηνλ εμεηαδφκελν θνηλσληθφ ρψξν ηνπ πεξηζσξίνπ εηζέξρνληαη νη κεηαλάζηεο νη 

νπνίνη ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηηο άζιηεο θαη αζχγθξηηα απάλζξσπεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηηο επίζεο εμνπζελσηηθέο αιιά ιηγφηεξν 

απάλζξσπεο ζπλζήθεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπνκέλσο ε επηινγή γηα εθείλνπο είλαη 

κνλφδξνκνο. Σν δνπινθηεηηθφ ζχζηεκα πνπ αλαπαξάγεηαη απφ ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο δεκηνπξγεί αλζξψπνπο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ρσξίο θνηλσληθή ππφζηαζε 

θαη ρσξίο θάπνηα πξνζδνθία γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

ηνπ αηφκνπ. Σα πξψηα ρξφληα ηεο καδηθήο εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ, ε θξαηηθή δνκή 

δηαηεξνχζε ζηάζε αδηαθνξίαο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο κε ηελ 

πιήξε απνπζία ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηαλάζηε. Σν γεγνλφο απηφ ηξνθνδφηεζε ηελ παξάλνκε 

εξγαζία, ειιείςεη δηθαησκάησλ αζθάιηζεο, αλζξψπηλνπ σξαξίνπ θαη αμηνπξεπψλ 

απνδνρψλ. Με ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ γεγελψλ δεκηνπξγήζεθε ε 

αλάγθε γηα έλα λέν ρψξν εξγαηψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ φιεο ηηο κε επηζπκεηέο 

εξγαζίεο. Υεηξσλαθηηθέο, αλεηδίθεπηεο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο δφζεθαλ ζε 

κεηαλάζηεο απαιιάζζνληαο ηνπο ληφπηνπο θαη δεκηνπξγψληαο κηα λέα ππεξεηηθή 

ηάμε. Ζ θνηλσλία ππνδνρήο νξηνζεηεί θαη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν εξγαζίαο, θαη ν 

κεηαλάζηεο ζπκκεηέρεη αλαγθαζηηθά ζε απηφλ. 
51

 

Σν εξγαζηαθφ πξνθίι ησλ κεηαλαζηψλ πνιιέο θνξέο δε ζπκπίπηεη κε απηφ πνπ είραλ 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Πνιιέο θνξέο ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε εηδηθεπκέλεο 

εξγαζίεο νδήγεζε ην κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε 'απνεηδίθεπζε' θαη επηινγή κηαο 

αλεηδίθεπηεο ππνβνεζεηηθήο εξγαζίαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε 
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νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο γεγελείο θαη δελ αθήλεη ηνλ 

κεηαλάζηε γηα πεξαηηέξσ επηινγέο. 
52

 

Ζ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζσξηλφηεηα, ηελ αζηάζεηα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα. Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη θπξίσο: θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, γεσξγηθέο εξγαζίεο, ζε κεηαθνξηθέο 

εξγαζίεο, νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη ε βηνκεραλία ηνπ sex. 
53

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηνπο ιφγνπο επηινγήο ησλ κεηαλαζηψλ σο 

εξγάηεο, ε εξκελεία ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε εμήο: ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο 

ακνηβήο πηζηεχεη ην 73,8% ησλ εξσηεζέλησλ, ε πςειή παξαγσγηθφηεηα ην 15,2 % 

θαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ ε κε επηζπκεηή εξγαζία (3,4%), δχζθνιε 

εξγαζία (3,4%), ζπάληα εηδηθφηεηα (1,7%) θαη επηθίλδπλε εξγαζία (0,4%). 
54

 

Έλα πιέγκα κε έξεπλεο πάλσ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζθηαγξαθεί 

αλαιπηηθφηεξα ηελ θαηάζηαζε.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Ι. Χημμένοσ γηα ηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο ην φλεηξν 

ηνπο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ζε κηα αλεπηπγκέλε ρψξα πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζε 

παξάλνκα επαγγέικαηα φπσο απηφ ηεο πνξλείαο θαη πξνσζεί ην ζχζηεκα ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ sex. Οη θνπέιεο απφ ηελ Αιβαλία πνπ απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο 

βηνκεραλίαο πνιιέο θνξέο εκπηζηεχνληαη ζπκπαηξηψηεο ηνπο γηα έλα θαιχηεξν 

κέιινλ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ πνξλεία. Οη αιβαλίδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δε 

μεπεξλνχζαλ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, ελψ ηα έγγξαθα ηνπο έρνπλ θιαπεί απφ ηνπο 

κεζάδνληεο. Σα παηδηά απηά είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

εηζφδνπ ζηε ρψξα, θαη δελ ππάξρεη νπδεκία ειπίδα γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη έληαμε 

ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Βηψλνπλ ηε δηηηή πεξηζσξηνπνίεζε, αξρηθά ιφγσ 

επαγγέικαηνο θαη έπεηηα ιφγσ εζληθφηεηαο. Ζ επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο 

ζεσξείηαη απαγνξεπηηθή απφ ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ πνξλεία, δηφηη 

ιφγσ εζηθψλ παξαδφζεσλ δελ ππάξρεη απνδνρή απφ ηελ νηθνγέλεηα.
55

 

Ζ έξεπλα ηνπ Λόη Λαμπριανίδη γηα ηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζηε Θεζζαινλίθε 

θαηαιήγεη φηη ηελ πεξίνδν ηνπ 2000 ηα θχξηα επαγγέικαηα πνπ απαζρνινχληαλ 
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κεηαλάζηεο ήηαλ: νηθνδνκηθφ επάγγεικα (30,3%), εξγαζία ζε βηνηερλία (24%) θαη 

βνεζνί ηερλίηεο (9%). Σν 69% έρεη ρακειφηεξεο απνδνρέο απφ ηνπο Έιιελεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 91% ησλ κεηαλαζηψλ 

απαζρνιείηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. 
56

 

Ζ έξεπλα ηνπ Θ. Ιωζηθίδη (Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα) εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ απνζαθελίδεηαη σο δηαίξεζε ζε δχν ηνκείο 

εξγαζίαο. ηνλ έλαλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ηεο κνληκφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο θαη ζηνλ άιιν ηνκέα, ηεο αλαζθάιεηαο, ηεο εξγαζηαθήο πεξηζσξηνπνίεζεο 

θαη ησλ ρακειψλ απνδνρψλ. Ζ δηάθξηζε απηή ζηεξίδεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηαγσγή. 
57

 

Ζ θαηάζηαζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

πνπ παξακέλνπλ ρξφληα ζηε ρψξα θαη έηζη κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο 

φξνπο θαη ηηο απνδνρέο ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με ηελ είζνδν ηνπο ζηε ρψξα 

ε αλαζθάιεηα θαη ε μελνθνβία πνπ βίσλαλ ηνπο νδεγνχζαλ ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία 

κε φξνπο πνπ φξηδε ν εξγνδφηεο. Δλψ κεηέπεηηα κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ίδηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο γηα ην χςνο ηνπ κεξνθάκαηνπ γηα λα 

απνθχγνπλ ηηο πνιχ ρακειέο απνιαβέο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε γλψζε πιένλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ησλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη ησλ εξγνδνηψλ.
58

 

2.6. Κνηλσληθή αθνκνίσζε - ελζσκάησζε - έληαμε; 

Σξεηο έλλνηεο επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ θνηλσληθή 

αθνκνίσζε αθνξά πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε δηαδηθαζία 

απνδνρήο ησλ επξσπαίσλ κεηαλαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν κεηαλάζηεο ζα 

πξέπεη λα απνβάιιεη θάζε ζηνηρείν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη λα αξρίζεη ε 

δηακφξθσζε ηεο λέαο ηνπ ηαπηφηεηαο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Οη πξαθηηθέο απηέο 

ζεσξήζεθαλ απηαξρηθέο δηφηη νη κεηαλάζηεο έπξεπε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα 

απνβάιινπλ ηηο αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ δηαδηθαζία απηή 
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αλαθέξεηαη σο 'απνθνηλσληθνπνίεζε' θαη 'επαλαθνηλσληθνπνίεζε'. Ζ απηαξρηθή απηή 

κέζνδνο δελ πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνπο Γάιινπο νη νπνίνη εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο 

ελζσκάησζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ θνηλσλία (πρ κέζσ ηεο εξγαζίαο) αιιά δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηή ε δεκφζηα 

έθθξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηνπο. Χο απνηέιεζκα ε ζξεζθεία θαη νη θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο λα αλαπηχζζνληαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν. Ζ 

ηξίηε έλλνηα πνπ ήξζε λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ 

είλαη ε θνηλσληθή έληαμε. Μηα έλλνηα πνπ πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ζέινληαο λα πξνσζήζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα απνκαθξχλεη 

ηελ εζληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απφ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία 

εγθαηάζηαζεο. Έηζη ν κεηαλάζηεο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα αλαπηχζζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο πέξα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

θαη θνηλσληθέο αμίεο πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηελ παηξίδα ηνπ. Θα κπνξεί λα ηειεί ηα 

ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα ρσξίο λα πξνζβάιιεη ηα ήζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη λα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ληφπηνπο. 
59

 

Πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε Διιάδα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο αθνκνίσζε- 

ελζσκάησζε- έληαμε; 

Ζ Διιάδα βξέζεθε αλππνςίαζηε ζην πξψην θχκα κεηαλαζηψλ πνπ θαηέθιεηζε ηε 

ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 1990 θαη ε αληίδξαζε ηεο ήηαλ αλακελφκελε. Ζ ζηάζε ηεο 

απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο πέξαζε απφ ηξία ζηάδηα.  

Σν πξψην ζηάδην ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο 

αθνκνίσζεο σο εξγαιείν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Έηζη ε παληειήο 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηνπο θαη ε επηβνιή ησλ λέσλ απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ήηαλ ην κέζν γηα ηελ αθνκνίσζε ηνπο. Γηα λα είλαη απνδεθηνί έπξεπε 

λα ειιελνπνηεζνχλ, λα αιιάμνπλ ηα νλφκαηα ηνπο, αθφκα θαη λα βαπηηζηνχλ 

ρξηζηηαλνί.
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Σν ηξίπηπρν ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαηαγσγή- πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο - 

ζξεζθεία έπξεπε λα δηαηεξεζεί θαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο αγλνψληαο πιήξσο ηηο δηθέο 

ηνπο αμίεο.  Δθφζνλ ηθαλνπνηνχζαλ ηα θξηηήξηα, ε αθνκνίσζε ηνπο ήηαλ επηηπρήο. 
61

 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ζπκβίσζεο κε ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηελ έληνλε παξνπζία ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα νδήγεζε ζε κηα πην 

επηεηθή αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ελζσκάησζεο σο δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε εξγαζηαθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα αιιά ζηε δηαηήξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ φζνλ αθνξά ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ κεηαλαζηψλ. Έηζη νη κεηαλάζηεο 

ζεσξνχληαη απνδεθηνί εθφζνλ θξαηνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο ηνπο 

ζε ηδησηηθφ επίπεδν. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο βέιηηζηεο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ε 

έλλνηα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Μηα έλλνηα κε ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά 

απνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζεβαζκνχ ησλ αμηψλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ. Ο 

κεηαλάζηεο δελ είλαη αλαγθαζκέλνο λα απαξλεζεί ηελ παιηά ηνπ ηαπηφηεηα αιιά 

κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηηο παξαδφζεηο θαη ηα ήζε ηνπ θαη παξάιιεια λα εληαρζεί θαη 

λα εκπινπηίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κε λέεο αμίεο.
62

  

Ζ Διιάδα ζε απηφ ην ζηάδην πζηεξεί θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ έξεπλεο νη Έιιελεο αληηκεησπίδνπλ 

αθφκε κε αλαζθάιεηα κεηαλάζηεο θπξίσο αιιφζξεζθνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο 

είλαη ειιηπήο ζε ζέκαηα εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, πγείαο, πεξίζαιςεο θ.α. Γπζηπρψο 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθφκα δηαλχεη ε Διιάδα δελ πξνβιέπεηαη θάπνηα 

ζηαζεξή θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο κεηαλάζηεο.
63

 

Πσο απνηππώλνληαη νη έλλνηεο αθνκνίσζε- ελζσκάησζε- έληαμε ζηα 

λνκηκνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο; 

Μεηά ηε καδηθή εηζξνή παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ε λνκηκνπνίεζε ηνπο 

ήηαλ επείγνπζα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη γηα ηε ρψξα. Σα 

πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο σθεινχζαλ ηε ρψξα ζε δηάθνξα επίπεδα. 
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- Βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε εξγαζηαθφ επίπεδν. 

- Καηαγξαθή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξείρε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζην θξάηνο. 

- εκαληηθέο εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 
64

 

Μεηά ην πξψην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ 1991 πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη ηελ 

απνηπρία εθαξκνγήο ηνπ (ζηφρνο ε απέιαζε θάζε παξάλνκνπ κεηαλάζηε) ε επφκελε 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ κε ην λόκν ηνπ 1997 ην νπνίν 

αλαθεξφηαλ ζηε λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ήδε δηακελφλησλ ζηε ρψξα. 

Σν λνκηθφ απηφ πιαίζην ρσξηδφηαλ ζε δχν επίπεδα λνκηκνπνίεζεο. Απηφ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δηακνλήο (Λεπθή Κάξηα) θαη απηφ ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο 1-5 έηε 

(Πξάζηλε Κάξηα). Σν δεχηεξν πξόγξακκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 2001 έξρεηαη λα 

θαιχςεη ηηο ειιείςεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ αιιά θαη λα λνκηκνπνηήζεη ηνπο 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ. Σα 

πξνβιήκαηα θαη ζε απηφ ην πξφγξακκα δελ άξγεζαλ λα επέιζνπλ κε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα δηαξθνχλ φζν θαη ε έθδνζε ησλ κνλνεηνχο δηάξθεηαο 

θαξηψλ. Σέινο ν λόκνο ηνπ 2005 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2007 πξνζπάζεζε λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο κεηαλάζηεο κε πην απιέο δηαδηθαζίεο θαη θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε ρψξα.
65

 

Σν ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ζθηαγξαθεί ηε δνκή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο. Με ην λφκν ηνπ 1991 αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλεπαξθήο, 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη απξνεηνίκαζηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα 

αληηκεησπίζεη ηε καδηθή ξνή κεηαλαζηψλ θαη λα ζέζεη έλα ξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ην 

νπνίν ζα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ζπλέρεηα ησλ 

λνκνζεηεκάησλ δπζηπρψο επηβεβαηψλεη ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 
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πξνβιήκαηνο απφ πιεπξάο ειιεληθνχ θξάηνπο κε ειιηπή πξνγξάκκαηα 

λνκηκνπνίεζεο βξαρππξφζεζκνπ θαη πεξηζηαζηαθνχ ραξαθηήξα.
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2
ν
 Μέξνο 

Η ζρέζε ησλ κεηαλαζηώλ κε ηα ΜΜΔ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο θαη ηα 

ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο 

ηα δχν πξψηα θεθάιαηα παξαζέζακε κηα εηζαγσγή ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Αλαιχζεθαλ νη πνιηηηθέο, νη 

ηξφπνη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ππνδνρήο κεηαλαζηψλ αλαιχζακε ηηο ζπλζήθεο 

εηζφδνπ θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηηο πνιηηηθέο ελζσκάησζεο απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα κεηαβνχκε ζε πην εμεηδηθεπκέλν επίπεδν 

ελζσκάησζεο, πνπ αθνξά ηελ νπηηθή ηεο έληαμεο κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Ζ επηινγή ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο σο κέζν γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο ηεξάζηηαο δχλακεο πνπ 

αζθνχλ ηα κέζα θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε ή ηελ απνκφλσζε. Ο 

ηξφπνο πνπ πξνβάιινληαη ηα γεγνλφηα κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ελψ πνιιέο θνξέο 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ε εζληθή αληίιεςε. Ζ αζπλέπεηα θαη ε ηάζε εληππσζηαζκνχ 

πνπ δηαηεξνχλ ηα κέζα ελεκέξσζεο ζε κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα νδεγεί νιφθιεξε ηελ 

θνηλσλία ζε ξαηζηζηηθέο ηάζεηο. Ζ πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη επηδείμεη 

κηα γεληθφηεξε αλεθηηθφηεηα θαη πην ζεηηθή πξνβνιή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα πην επλντθφ θιίκα αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ. 
67

 

Ζ θαηαλάισζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο κπνξεί λα 

ζθηαγξαθήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο απφ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ 

ηειηθή εγθαηάζηαζε ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ ΜΜΔ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο απνδεηθλχεη έλα δείγκα ελζσκάησζεο θαη ελδηαθέξνληνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο ρψξαο πνπ δνπλ. Αθφκα ε εκπηζηνζχλε ζηα εζληθά κέζα 

ελεκέξσζεο πξνζεγγίδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ έληαμε ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δλψ 

                                                             
67

 Jan Semotam , "Public perception of A8 migrants: the discourse of the media and its impacts",  The Black & Ethnic Minority 

Infrastructure in Scotland, 4,  [online] δηαζέζηκν ζην http://www.gla.ac.uk/media/media_216165_en.pdf  [Αλαθηήζεθε 25 

Απγνχζηνπ 2014] 

 



 
 

[29] 
 

αληίζεηα ε επηινγή ηεο ζπλερνχο ρξήζεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, κεηαλαζηεπηηθψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηθνηλσλία κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

επηβεβαηψλεη ηελ έιιεηςε επηζπκίαο γηα ελζσκάησζε ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ίζσο 

απψηεξε επηζπκία ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. Ζ επηινγή απηή βέβαηα έρεη δηάθνξεο 

αηηίεο πνπ αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα 

είλαη κηα πεξίνδνο κεηάβαζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο νη νπνίνη ηαιαληεχνληαη αλάκεζα 

ζε δχν πνιηηηζκνχο, θνηλσλίεο, πεξηβάιινληα. Απφ ηε κία ε έιιεηςε γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη απφ ηελ άιιε ε πίεζε γηα θνηλσληθή αθνκνίσζε νδεγεί ζε θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη εκκνλή ζηελ επαθή κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. 
68

 

Ζ κεηέπεηηα εγθαηάζηαζε ηνπο θαλεξψλεη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Απηή ε έληνλε ακνηβαία δπζπηζηία κεηαμχ ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ κεηαλαζηψλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαθή εηθφλα πνπ 

πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 
69

 

Χο εθ ηνχηνπ ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο ζα πξνσζνχζε ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ απφ ηα ΜΜΔ κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα θαη πνηφηεηα θαζψο θαη ε 

κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζα κείσλε αηζζεηά ην ξαηζηζκφ θαη ηε μελνθνβία απφ ηελ 

θνηλσλία. 
70

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα εμεηαζζνχλ δηάθνξνη παξάγνληεο θαη πξνζεγγίζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο, 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο. Ζ 

εκπεηξηθή έξεπλα πνπ νινθιεξψλεη ηε κειέηε ζα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα 

ελζσκάησζε ή απνκφλσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. 
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3. Η ρξήζε ησλ ΜΜΔ από ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Δπξώπε 

Πξψηε πεξίνδνο εγθαηάζηαζεο - Έληνλε ζχλδεζε κε ηε ρψξα θαηαγσγήο 

Αλαδεηψληαο δηάθνξεο έξεπλεο ζε επξσπατθέο ρψξεο θαηαιήγνπκε φηη νη εζληθέο 

κεηνλφηεηεο ζην πξψην ζηάδην ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο επηιέγνπλ 

ηελ ελεκέξσζε ζηε δηθή ηνπο γιψζζα θαη γηα ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπο. Ζ έιιεηςε 

επάξθεηαο ηεο γιψζζαο ηνπο νδεγεί ζε πξνγξάκκαηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
71

 

3.1. Η πεξίπησζε ηεο Γαλίαο 

Έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ην 2004 ζηε Γαλία πξνζπάζεζε λα απνδψζεη ηνπο δείθηεο 

απνκφλσζεο ή ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο εζληθήο 

ηειεφξαζεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ή ησλ κέζσλ πνπ ζπλδένπλ κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Σα απνηειέζκαηα δπζηπρψο είλαη αξλεηηθά φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη έλα ζχκπιεγκα 

πξνβιεκαηηθψλ θα ησλ δχν πιεπξψλ. Απφ ηε κία ε εζληθή ηειεφξαζε (είλαη ην κέζν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Γαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο) δελ θαηάθεξε 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηαλαζηψλ νδεγψληαο ηνπο 

ζηελ επηινγή άιισλ πεγψλ ελεκέξσζεο. Δπίζεο ν έληνλνο ξαηζηζκφο πνπ ρξσκάηηδε 

αξλεηηθά ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα αιιά θαη ε έιιεηςε θάπνηαο ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηαο γηα πξνβνιή ησλ λέσλ ζηε γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ (απνδνηηθή 

ελέξγεηα θπξίσο γηα εππαζείο νκάδεο πνπ κφιηο έρνπλ θηάζεη ζηε ρψξα θαη δε 

γλσξίδνπλ ηε γιψζζα) απνκάθξπλε ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο απφ ηα εζληθά κέζα. Απφ 

ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ ε γισζζηθή αλεπάξθεηα είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο 

πξνηίκεζεο άιισλ πεγψλ ελεκέξσζεο αιιά θαη ε αδηαθνξία πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα 

εζληθά κέζα ελεκέξσζεο. Μεηνλφηεηεο φπσο ε ηνπξθηθή πξνηηκνχλ ηε δνξπθνξηθή 

ηειεφξαζε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο. 
72

 

3.2. Η πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο 

Ζ γεξκαληθή πεξίπησζε φζνλ αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ΜΜΔ θαη κεηαλαζηψλ 

απνδεηθλχεη πξσηνθαλή απνηειέζκαηα, δηφηη ελψ σο ρψξα ππνδέρηεθε ηνπο 
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κεηαλάζηεο κφλν ζαλ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο επέδεημε ζεκαληηθή απνδνρή. 
73

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζην Βεξνιίλν ε θαηάζηαζε ήηαλ ηεηακέλε κε 

ηεξάζηηεο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ Γεξκαλψλ απφ ην Αλαηνιηθφ πξνο ην Γπηηθφ 

Βεξνιίλν κηαο θαη νη ζπλζήθεο ήηαλ επλντθφηεξεο. Οη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο πνπ 

βξίζθνληαλ εθεί σο 'γθαζηαξκπάτζηεξ' απνηεινχληαλ θπξίσο απφ Σνχξθνπο, Ηηαινχο 

θαη Έιιελεο. 
74

 

Με ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ χςσζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1961 νη 

κεηαλάζηεο ζεψξεζαλ φηη ππήξρε ην ελδερφκελν πνιέκνπ θαη έηζη ε γεξκαληθή 

θπβέξλεζε έθξηλε φηη νη κεηαλάζηεο έπξεπε λα ελεκεξψλνληαη κε αθξίβεηα θαη 

ζπλέπεηα γηα λα απνθεχγεηαη ε παξαπιεξνθφξεζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν 

κε ηελ ελεκέξσζε απφ ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε. 
75

 

Ραδηνθσληθά πξνγξάκκαηα μεθίλεζαλ απφ ην 1961 γηα ηνπο Ηηαινχο εξγάηεο 

(Mezz'ora Italiana), έπεηηα αθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Ηζπαλνχο θαη ηνπο 

Έιιελεο θαη απφ ην 1964 πξνγξάκκαηα θαη γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλφηεηα. 
76

  

Λφγσ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ 

(Ηζπαλία, Διιάδα) αλακεηαδφζεθαλ θάπνηεο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηαθνπή πξνπαγαλδηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
77

 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζήζεθαλ απφ ηα δεκφζηα κέζα είραλ δχν ζηφρνπο, ν 

πξψηνο επνλνκαδφκελνο σο 'βνήζεηα πξνζαλαηνιηζκνχ' θαη ν δεχηεξνο 'γέθπξα κε 

ηελ παηξίδα'. Οη κεηαλάζηεο πνπ έθηαλαλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο (θπξίσο άλδξεο 

θαη κεηά έθεξλαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο) είραλ ηελ αλάγθε θαηεχζπλζεο απφ θάπνηνλ 

αιιά θαη ηελ επαθή κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο (έζησ θαη έλα ηξαγνχδη απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο). Σα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαλ ζε κεηαλάζηεο θάιππηαλ θαη 

ηηο δχν απηέο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ πξνζθέξνληαο ηνπο ζεκαληηθή βνήζεηα γηα 
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ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο, πγείαο αιιά θαη πιεξνθφξεζε γηα λέα απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο. 
78

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πεηξειατθή θξίζε ήξζε λα 

πξνζζέζεη αθφκε έλα πξφβιεκα ζην γεξκαληθφ θξάηνο. Οη κεηαλάζηεο πνπ ήξζαλ 

ζηε ρψξα σο εξγάηεο θηινμελνχκελνη φρη απιά δελ έθπγαλ απφ ην θξάηνο αιιά 

έθεξαλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο καδί. Έηζη ηα δεδνκέλα παίξλνπλ άιιε ηξνπή θαη απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηα κέζα ελεκέξσζεο πξνζπαζνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα πξνζαξκφδνληαο θαηλνχξηεο ηαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα γηα 'βνήζεηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ' κεηαηξάπεθαλ ζε 'πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ ελζσκάησζε' αιιά 

θαη ε 'γέθπξα κε ηελ παηξίδα' ηέζεθε απφ άιιε νπηηθή πιεξνθνξψληαο ηε β' γεληά 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ παηξίδα ησλ γνληψλ ηνπο. Οη έξεπλεο ηεο επνρήο απνθαιχπηνπλ 

φηη απφ ηε καθξά δηακνλή ηνπο νη κεηαλάζηεο θαη αθνχ είλαη πιένλ γλψζηεο ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζα ελδηαθέξνληαη γηα ηε δσή ζηε Γεξκαλία αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηελ παηξίδα παξακέλεη ακείσην. 
79

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ηα δεδνκέλα ζηελ ηερλνινγία άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ λέα 

πεξηβάιινληα αιιά θαη λέεο πεγέο ελεκέξσζεο. Έξεπλεο γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηε ηνπξθηθή κεηνλφηεηα απνδεηθλχνπλ φηη ε 

ηνπξθηθή κεηνλφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ε πην απνθνκκέλε απφ ηα εζληθά κέζα ελψ 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κεηαλαζηεπηηθά κέζα (εθεκεξίδεο ζηα ηνπξθηθά, πξφζβαζε ζε 

ηνπξθηθά θαλάιηα κέζσ θαισδηαθήο θαη δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο) γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο. Δπνκέλσο ππήξρε ήδε έλα θνηλφ έηνηκν κε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξνχζε λα απνδψζεη εκπνξηθά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ ηδησηηθνχ ηνχξθηθνπ θαλαιηνχ TD1 ην 

νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη έπεηηα θαη 

γεξκαληθψλ. 
80

 

H ηειεζέαζε ηνπ ηδησηηθνχ θαλαιηνχ TD1 έζπαζε θάζε ξεθφξ, αθήλνληαο πίζσ ην 

ξαδηφθσλν αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο εζληθήο ξαδηνηειεφξαζεο. ηφρνο ηνπ 

θαλαιηνχ απηνχ ήηαλ ε επηθνηλσλία ηνπ ηνπξθηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κε 

ηελ παηξίδα. Έξεπλεο ηεο επνρήο εμαθξηβψλνπλ ηα κεγάια κεγέζε ηεο ηειεζέαζεο κε 
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ην 44% λα έρεη πξφζβαζε ζε θαισδηαθή θαη ην 38% ζε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε. 

Απηφ ην πξφβιεκα ηεο απνκφλσζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ απνδεηθλχεη 

ηελ ηάζε γηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο, γεγνλφο πνπ δε βνεζάεη 

ζηελ πιήξε έληαμε ηνπ κεηαλάζηε ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ακθηζβήηεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εηδήζεσλ απφ ηα κέζα ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο.
81

 

Με ηελ θπξηαξρία ηεο θαισδηαθήο θαη δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, ηα εζληθά κέζα 

ελεκέξσζεο (ξαδηνηειεφξαζε) πξνζπάζεζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

πξνγξάκκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο γηα λα θξαηνχλ ήπηεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

ληφπηνπο θαη κεηαλάζηεο θαη λα κεηψζνπλ ην ξαηζηζκφ. Μηα επηηπρεκέλε θαη 

επηβξαβεπκέλε πξνζπάζεηα έγηλε απφ ην ζηαζκφ ARD πνπ θαηάθεξε κέζα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ λα πξνάγεη ηε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Με ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη 

ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κέζσλ θαίλεηαη λα έγηλε κηα πξνζεθηηθφηεξε 

πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ (κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ σο δεκνζηνγξάθνη) θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. 
82

 

3.3. Ο θόβνο γηα θνηλσληθό απνκνλσηηζκό θαη πξνπαγάλδα κέζσ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

Ζ δεκηνπξγία θαλαιηψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο κε ηελ παηξίδα 

ηνπο (παξαδείγκαηα φπσο: MBC, TRT, Al- Jazeera) θαη ε ζπλερήο ρξήζε 

απνθιεηζηηθά απηψλ ησλ κέζσλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο δπζρεξαίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελζσκάησζεο. Πνιιέο θνξέο ε ρξήζε κεηαηξέπεηαη ζε θαηάρξεζε θαη ε έληνλε 

ζχλδεζε κε ην παξειζφλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Ζ 

δνξπθνξηθή ηειεφξαζε απφ ηε κηα πιεπξά κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην κεηαλάζηε ζην 

πξψην θαηξφ εγθαηάζηαζεο ηνπ αιιά πνιιά πξνγξάκκαηα γηα παξάδεηγκα 

ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ππνλνκεχνπλ άιινπο ζθνπνχο. 
83

 

Σν πξνθίι ηνπ κεηαλάζηε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη νη κεηαλάζηεο ηεο πξψηεο γεληάο 

βξίζθνληαλ πεξηζζφηεξν πξνζθνιιεκέλνη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ελψ νη πξνηηκήζεηο 

ησλ κεηαλαζηψλ β' γεληάο απνδεηθλχνπλ φηη ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζε δχν 
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ηαπηφηεηεο. Απφ ηε κία ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρψξα πνπ δνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ην 

κέιινλ ηνπο αιιά απφ ηελ άιιε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη ην 

παξειζφλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. 
84

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ αξαβηθνχ θαλαιηνχ Al- Jazeera απαζρφιεζε πνιιέο έξεπλεο δηφηη 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ε νπνία ρξήδεη κειέηεο. Ζ έληνλε ζπζθφηηζε ζην 

θαλάιη ηνπ αξαβηθνχ πιεζπζκνχ ζε φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηα αξαβηθά θξάηε δε ζα κπνξνχζε λα κε δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά. Ο θφβνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο απνκνλσκέλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηε ρξήζε 

απνθιεηζηηθά δηθψλ ηνπο ειεγρφκελσλ κέζσλ (κάιινλ πξνπαγαλδηζηηθψλ) 

ηαξαθνχλεζε φιε ηελ πθήιην. Ζ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ απφ ηνπο κεηαλάζηεο 

βεβαηψλεη ηελ έληνλε επηζπκία γηα ελεκέξσζε ζε πνιηηηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ηα αξαβηθά θαζεζηψηα αιιά θαη θαηαηφπηζε ζε ζέκαηα πνπ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπο απνηεινχζαλ ηακπνχ θαη πιένλ κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη. Οη 

κεηαλάζηεο δείρλνπλ πιήξε εκπηζηνζχλε ζην παλαξαβηθφ θαλάιη θαη ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ εηδήζεσλ πνπ πξνέβαιιαλ θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο αιιά θαη γηα  

ζέκαηα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Με ηελ άλνδν ηεο ηξνκνθξαηίαο φκσο ε 

δεκνηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ πξνθάιεζε πνηθίιεο ππνςίεο γηα πξνπαγαλδηζηηθφ φπιν 

ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ έλαληη ηεο Γχζεο.
85

 

3.4. Η κεηάβαζε ζηε ςεθηαθή επνρή θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

από ηνπο κεηαλάζηεο 

Ζ πξαγκαηηθή αιιαγή ηεο επνρήο φκσο έγηλε κε ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ επηινγή σο θπξίαξρν κέζν ελεκέξσζεο γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

θνηλφηεηεο. Ζ απεπζείαο ελεκέξσζε απφ online εθεκεξίδεο θαη ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο γηα πνιηηηθά ζέκαηα αιιά θαη ε επηζθεςηκφηεηα ζε blogs θαίλεηαη λα 

θεξδίδνπλ έδαθνο ζε ζρέζε κε ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο θπβεξλεηηθψλ θαη επίζεκσλ 

θνξέσλ. Ζ ακεζφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ε ρξήζε ηεο απιήο γιψζζαο 

βνήζεζαλ ηνπο κεηαλάζηεο λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη νηθνλνκηθά αιιά θαη λα 

δεκηνπξγνχλ πιαηθφξκεο ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη 

δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ κέζνπ δελ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηελ πιεξνθφξεζε αιιά 

έδσζαλ ζην κεηαλάζηε ην βήκα πνπ ηα κέρξη ηψξα κέζα δελ έδηλαλ. Έηζη ε θσλή ηνπ 
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κεηαλάζηε απέθηεζε αθξναηή θαη κάιηζηα κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη απφςεηο. 

Έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηε Γεξκαλία γηα ηηο δηαδηθηπαθέο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ 

κεηαλαζηψλ απνθαιχπηεη ζηνηρεία γηα ηξεηο κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο. Οη 

κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηε Γηεζλή Πνιηηηθή, ε ηνπξθηθή κεηνλφηεηα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηα 

ζέκαηα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ελψ ε θνπξδηθή κεηνλφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 

πνιηηηθά ζέκαηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο.
86

 

Έηζη εγθαηληάδεηαη κηα λέα επνρή φπνπ ε θνηλσληθή ελζσκάησζε είλαη θαη ςεθηαθή 

ελζσκάησζε κε ηνπο κεηαλάζηεο λα μεδηπιψλνπλ πην εχθνια ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπο θαη λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ λέσλ 

κέζσλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ κε ηζηνζειίδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

φιεο ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο, ζηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπγγελείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαη θπξίσο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πιεξνθνξηψλ.
87

 

3.5. Η πξνβνιή ησλ κεηαλαζηώλ από ηα ΜΜΔ 

Ζ ζχλδεζε ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ελφο αηφκνπ κε ηε δεκφζηα ζθαίξα έγθεηηαη ζηε 

δχλακε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ επαθή κε ηα κέζα κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε αιιά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. 

Θα κειεηήζνπκε ηε ζέζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε κελπκάησλ 

ζηελ θνηλσλία ηνλίδνληαο ηελ ππνθηλνχκελε ερζξφηεηα ζε ζέκαηα κεηαλαζηψλ αιιά 

θαη ην ξαηζηζηηθφ ιφγν πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ δηάδνζε ησλ εηδήζεσλ θαη ν 

ρξσκαηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ θνηλσλία ε νπνία 

δηακνξθψλεη γλψκεο θαη σο εθ ηνχηνπ αλαζθεπάδεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε 

θξίζηκα ζέκαηα, φπσο απηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο θνηλήο γλψκεο απφ 

ηα κέζα ελεκέξσζεο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πην ζπλεπή θαη ππεχζπλε 

πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα πξνσζψληαο ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε μελνθνβία 

θαη ην ξαηζηζκφ. Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε θάπνηα θνκκάηηα απφ ηελ επξσπατθή 
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εκπεηξία φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο.
88

 

3.5.1. Η εγθιεκαηνπνίεζε ηεο είδεζεο 

Σν θπξίαξρν ζέκα πνπ θαιχπηνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

θαίλεηαη λα είλαη νη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ ιαλζάλνπζα 

παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηάζε εληππσζηαζκνχ κε κεγάινπο ηίηινπο 

απνζθνπεί ζηελ εγθιεκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξν ηεο εζληθφηεηαο παξά ηεο ίδηαο ηεο 

ελέξγεηαο. Έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο απνδεηθλχνπλ 

απηή ηε δηάζηαζε. ε έξεπλα αλάιπζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ ζηελ Ηηαιία 

απνδεηθλχεηαη ε αξλεηηθή ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ ηα κέζα ελεκέξσζεο δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ εζληθφηεηα θαη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε δεκηνπξγψληαο ηελ 

αίζζεζε ηεο απεηιήο γηα ηελ θνηλσλία.
89

 

Πην κεηξηνπαζή ζηάζε θαίλεηαη λα δηαηεξεί ε Μεγάιε Βξεηαλία κε ην πιένλ 

καθξφρξνλν κεηαλαζηεπηηθφ παξειζφλ θαη ηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπ 

πιεζπζκνχ. Τπάξρνπλ κέζα ελεκέξσζεο κε ζεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο θαη άιια κε πην ιατθηζηηθέο δηαζέζεηο. Τπάξρνπλ 

εθεκεξίδεο πνπ αλαπαξάγνπλ κε ζσζηφ ηξφπν ηελ πιεξνθνξία θαη πξνζεγγίδνπλ 

ζεηηθά ηνπο κεηαλάζηεο φπσο Independent, Guardian, Observer θαη Times θαη άιια 

πνπ έρνπλ πην αξλεηηθή πξνζέγγηζε φπσο Daily Telegraph, Daily Mail, News of the 

World.
90

 

Υψξεο πνπ βίσζαλ ηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ κεηαγελέζηεξα, φπσο ε Πνισλία πνπ 

δέρηεθε ην πξψην θχκα κεηαλαζηψλ ην 1990, φληαο αλέηνηκεο λα ππνδερηνχλ κηα 

ηέηνηα κάδα πιεζπζκνχ παξνπζίαδαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ παξανηθνλνκία. Ζ ζηάζε απηή θαίλεηαη λα αιιάδεη 

ζηαδηαθά κε ηελ ππνρψξεζε ηεο γεληθφηεξεο ακθηζβήηεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο.
91
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3.6. Ο δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα θαη 

ηελ άλνδν ηεο ηζιακνθνβίαο 

Ο θινληζκφο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ε άλνδνο ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηνπ 

νπηζζνδξνκηθνχ Ηζιάκ θπξηαξρεί ζηηο δεκνζηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη δηράδεη ηελ 

θνηλσλία αλάκεζα ζε απνδνρή ή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Ζ 

απεηθφληζε ηνπ κνπζνπικάλνπ δεκηνπξγεί ζηελ θνηλσλία ηελ εληχπσζε ηνπ 

νπηζζνδξνκηθνχ, ζξεζθφιεπηνπ, εμηξεκηζηή, ηξνκνθξάηε θαη αλαπαξάγεη 

ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο.  

Ζ γλσζηή θαη πνιπθνξεκέλε είδεζε ηεο καληίιαο ζηε Γαιιία είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

κηαο πξνβιεκαηηθήο πνπ μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ θαηάξγεζε ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκβφισλ ζηα ζρνιεία θαη ζπλερίζηεθε απφ ην δεκφζην δηάινγν θαη ηα 

δεκνζηνγξαθηθά δίθηπα θαηαζθεπάδνληαο εηδήζεηο κε ζαθή αξλεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο. Ο θφβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

ιαλζαζκέλε αλαπαξαγσγή ησλ εηδήζεσλ δε βνεζάεη ζηελ αιιεινθαηαλφεζε ησλ 

πιεζπζκψλ αιιά ζηε δεκηνπξγία ερζξφηεηαο θαη ακθηζβήηεζεο πξνο ηνπο 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. Δπνκέλσο ε απάληεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ έξρεηαη κέζα απφ ηελ επηινγή κφλν ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηα νπνία εκπηζηεχνληαη ζε ζρέζε κε ηα 

εζληθά ΜΜΔ.
92

 

Αθφκα θαη ζηε Γεξκαλία πνπ ε αλεθηηθφηεηα, ν θηιειεχζεξνο δεκνζηνγξαθηθφο 

ιφγνο αιιά θπξίσο ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

θαίλεηαη λα αλαδεηθλχνπλ ζεηηθά ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο αιιάδνπλ ηα 

δεδνκέλα κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Σα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ 

απαζρνινχλ φιν θαη πην ζπρλά πεξηπηψζεηο ηζιακηθψλ εμηξεκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ην θιίκα μελνθνβίαο δελ αξγεί λα θαιιηεξγεζεί ζηελ θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ζηα γεξκαληθά ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο είλαη ε ζεηηθή πξνβνιή δξάζεσλ ζπιιφγσλ 

θαη νξγαλψζεσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. 
93

 

Ζ ακνηβαία δπζπηζηία κεηαμχ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ. Ζ αλαπαξαγσγή ηεο ηξνκνθξαηίαο αλαπαξάγεη 
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ηξνκνθξαηία θαη δε ιχλεη ηα πξνβιήκαηα γηα ηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ 

ελζσκάησζε θαη έληαμε ηνπο ζηεξίδεηαη ζε πξνζπκία θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα 

δηαβνπιεχζεηο, αλνηθηέο ζπδεηήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. 
94

 

3.7. Η πξνβνιή ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαλάζηεπζεο  

Πέξα απφ ηελ αλαπαξαγσγή αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ πνιιέο είλαη νη δξάζεηο ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ πξνάγνπλ έλα επηφηεξν θιίκα αλάκεζα ζηελ 

θνηλσλία θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά ζα αλαθέξνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηεο νπεδίαο κε ηελ πην επηηπρεκέλε πνξεία έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

ππνγξακκίδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη δξάζεηο ησλ 

εζληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ 

αλαθχπηνληαο ζέκαηα ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνβάιινληαο 

αληηθεηκεληθέο εηδήζεηο ρσξίο λα ρξσκαηίδνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο κε δεηήκαηα ζξεζθείαο θαη εζληθφηεηαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

βνήζεζαλ ε ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο κε αλάδεημε 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ππνζηεξίδνληαο φηη ν θφβνο γηα ην Ηζιάκ θαη 

ηελ ηξνκνθξαηία νδεγεί ζε αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ θνηλσλία αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ε αληηπξνζψπεπζε ηνπο ζην δεκφζην δηάινγν.
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4. Η ζρέζε ησλ κεηαλαζηώλ κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ θαη ηα ΜΜΔ ηεο 

παηξίδαο ηνπο 

 

"Σα ΜΜΔ δελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαηαζθεπάδνπλ                  

κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα..."
96

 

ην ηειεπηαίν απηφ θαηαιεθηηθφ θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο βαζηθέο 

ππνζέζεηο γηα ηε ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ 

Διιάδα. Δηθνζηηέζζεξα ρξφληα κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζα ζθηαγξαθεζνχλ 

αξρηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη έπεηηα απφ ηελ ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ. ηελ πξνζπάζεηα 

απεηθφληζεο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο απφ ηα κέζα 

ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα δηάθνξεο έξεπλεο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε νινθιεξσηηθά θαη 

ζθαηξηθά ηε ζέζε θαη ηε ζηάζε ησλ ΜΜΔ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ηξίην θεθάιαην ε ζρέζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε ηελ 

θνηλσλία απνηειεί έλα ηζρπξφ δεζκφ θαη αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά θαη λα θαηεπζχλεη ηηο κάδεο. Απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα ειιεληθά κέζα ελεκέξσζεο είλαη ν κεγάινο έιεγρνο (θπξίσο ησλ 

δεκνζίσλ ΜΜΔ) απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Ζ έληνλε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη ε 

εκπινθή ησλ κέζσλ ζε ζέκαηα ηαπηφηεηαο θαζνξίδνπλ ζην κέγηζην ηε ζεκαηνινγία 

πνπ επηιέγνπλ. Ζ θαζαξή πνιηηηθή ηαχηηζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ Σχπν πνπ 

θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ πνιηηηθά θφκκαηα. 
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 Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο 

πεξίπησζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εκθάληζε ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηα καδηθά θχκαηα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Διιάδα. Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 μεθηλάεη κε ηε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ αιιά θαη ηελ 

εθξεθηηθή αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα αλαξξηρεζνχλ κε 
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νπνηνδήπνηε κέζν ζηελ θνξπθή ηεο επηθνηλσληαθνχ παηρληδηνχ. Έηζη ην ππφβαζξν 

πνπ δεκηνπξγείηαη δηθαηνινγεί ηηο επηινγέο ζεκαηνινγίαο απφ ηα κέζα. 
98

 

Με απηά ηα δεδνκέλα ζα δηαθξίλνπκε δχν πεξηφδνπο. Σελ πξψηε πεξίνδν ηεο εηζξνήο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ. Πεξίνδνο πνπ μεθηλάεη ην 

1990, κε ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηηο πξψηεο απφπεηξεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ηνπο. Ζ επηινγή ησλ πξψησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο θαη ε έληνλε 

αξλεηηθφηεηα πνπ δέρνληαη απφ απηά. Άλνδνο ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ θαη δεκφζηα 

θαηαθξαπγή γηα ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε. Σα κέζα ελεκέξσζεο κε ρακειή αθφκα 

δεκνζηνγξαθηθή θνπιηνχξα εζηηάδνπλ κφλν ζηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη εθκεηαιιεχνληαη γεγνλφηα ηεο δεκφζηαο αηδέληαο γηα ερεξή παξαγσγή ηεο 

είδεζεο. 
99

 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη απφ ην 2000 έσο ην 2010. Ζ εξγαζηαθή 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ έρεη πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη επεθηείλεηαη θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο ζεζκψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ κέζσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία αθνινπζεί κηα πην ήπηα ρξήζε 

ηνπ ιφγνπ. Σν ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξαβαηηθφηεηα ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. 
100

 

4.1. Αιιειεπίδξαζε ΜΜΔ θαη κεηαλάζηεο 

Σελ πξψηε πεξίνδν καδηθήο εηζξνήο κεηαλαζηψλ δελ ππάξρεη ηζνξξνπεκέλε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Σα ηδησηηθά ΜΜΔ 

βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη αλαδήηεζεο ηαπηφηεηαο ελψ νη 

κεηαλάζηεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλαγθψλ, πφζν κάιινλ ηεο πιεξνθφξεζεο.  

Μεηά ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε θαη ηελ εχξεζε θαηνηθίαο ε αλάγθε γηα 

πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε ήηαλ απαξαίηεηε. Σν πξνθίι ηνπ κεηαλάζηε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαζφξηδε ηελ θαηαλάισζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νη κεηαλάζηεο ήηαλ άλδξεο, εξγάδνληαλ ζε 

ρακειήο εηδίθεπζεο επαγγέικαηα (θπξίσο ζηελ νηθνδνκή) θαη δε γλψξηδαλ, παξά 

κφλν ηα βαζηθά, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν ξαδηφθσλν ήηαλ ην θπξίαξρν κέζν γηα 
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ηελ ελεκέξσζε ηνπο, θαζψο κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ παξάιιεια κε ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη δελ είρε ηδηαίηεξν θφζηνο φπσο ε ηειεφξαζε. Ο Σχπνο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά απαηηνχζε γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα δε 

δηέζεηαλ. Ραδηνθσληθά πξνγξάκκαηα φπσο ην "Πξφγξακκα Φηιία ζηνπο 665ΑΜ" 

δεκηνπξγήζεθε ην 1990 απφ ηελ ΔΡΣ θαη πεξηειάκβαλε πξνγξάκκαηα ζε 12 γιψζζεο 

παξέρνληαο ηνπο κεηαλάζηεο ηελ ελεκέξσζε πνπ απνδεηνχζαλ ζηε δηθή ηνπο 

γιψζζα αιιά θαη ςπραγσγία απφ ηξαγνχδηα ηεο παηξίδαο ηνπο.
101

 

Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηαβάιινπλ θάπσο ην θιίκα θαη ην πξνθίι ησλ 

κεηαλαζηψλ κε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη πξνζπάζεηα γηα επαλέλσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Έηζη νη άλδξεο πνπ είραλ αλαδεηήζεη ηελ ηχρε ηνπο ζηελ 

Διιάδα έθεξαλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θνληά ηνπο. Σν λέν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ΜΜΔ. 

Ζ ηειεφξαζε γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ πφινο έιμεο 

γηα ην γπλαηθείν θχιν πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί θαη αθνπζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Απηφ πνπ ηάξαμε ηα λεξά ηνπ ηειενπηηθνχ παηρληδηνχ ήηαλ ε είζνδνο 

ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ άλνδνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ εηζήγαγε κηα λέα νπηηθή πνπ ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν απεηιή απφ ηα 

εζληθά κέζα παξά ζεηηθή εμέιημε. Ζ κεγάιε δηάδνζε θαη ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο 

ηειεφξαζεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο πξνθάιεζε πνλνθέθαιν γηα απεηιή ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη νκνηνγέλεηαο ηνπ θξάηνπο. Σα δνξπθνξηθά πηάηα επηβεβαίσζαλ ηελ 

αλάγθε ηνπ κεηαλάζηε γηα αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ζηε γιψζζα ηνπ αιιά θαη κηα 

ζχλδεζε κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σν γεγνλφο φηη πνιινί κεηαλάζηεο θάιεζαλ ζηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο θαη ηνπο γνλείο ηνπο (άηνκα ηξίηεο ειηθίαο) λα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζηε θχιαμε ησλ παηδηψλ έθαλε αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηεο 

δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο κηαο πνπ δε γλψξηδαλ ηε γιψζζα θαη απνδεηνχζαλ κηα 

επηθνηλσλία κε ηελ παηξίδα ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ ρψξνπ ησλ ΜΜΔ δηαθνξνπνηείηαη θαη 

κέζα ζηε κεηνλφηεηα αλάινγα ην θχιν, ηελ ειηθία ή ηε κφξθσζε.
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4.2. Η δύλακε ηεο ηειεόξαζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ κεηαλάζηε 

Ζ ηδησηηθή ηειεφξαζε κπήθε δπλακηθά ζηε δσή ηνπ Έιιελα ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε 

ηα καδηθά θχκαηα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα. Ζ κέρξη ηφηε δεκφζηα 

ηειεφξαζε (αλαπφθεπθηα κεξνιεπηηθή) είρε σο ζηφρν ηε κνλνπσιηαθή ελεκέξσζε 

θαη ςπραγσγία ησλ ηειεζεαηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηαθηηθέο εληππσζηαζκνχ θαη 

πξνζέιθπζεο ηνπ θνηλνχ. Ο αληαγσληζκφο κπήθε ζην επηθνηλσληαθφ παηρλίδη θαη ηα 

θαλάιηα επηδίδνληαλ ζε αγψλεο εληππσζηαζκνχ. Με ηελ αλππαξμία ελφο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ε επηινγή ηεο είδεζεο θξηλφηαλ απφ ηελ εκπνξηθφηεηα ηεο θαη φρη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο. 
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Ζ μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ θαζεκεξηλά ζηνηρεία απφ ηα 

δειηία εηδήζεσλ κέρξη ηα ξεπνξηάδ θαη ηηο ζεηξέο. Ζ κεγαινπνίεζε ηεο είδεζεο 

(θπξίσο γηα ζέκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο κεηαλαζηψλ) αλαιπφηαλ ζηα ηειενπηηθά 

'παξάζπξα'. Ζ ηαρχηεηα πνπ δηαδίδνληαλ ε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα έληππα κέζα 

έθαλε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηελ ηειεφξαζε λα εμαξηψληαη απφ πεγέο φπσο ε 

αζηπλνκία θαη ε θπβέξλεζε. Ζ θηλδπλνινγία θαη ε εγθιεκαηνπνίεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ήηαλ ζέκαηα πνπ 'πνπινχζαλ' θαη ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ 

εηδεζενγξαθία. 
104

 Ζ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ ελψ θάζε εγθιεκαηηθή πξάμε πξνβαιιφηαλ ζηελ prime-

time δψλε κε κνπζηθή ππφθξνπζε θεξδίδνληαο ηειεζέαζε θαη δηαζπείξνληαο 

ξαηζηζκφ.
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Έξεπλα ηνπ 1999 γηα ηα ΜΜΔ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νκνγελψλ, ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη ησλ πξνζθχγσλ απνδεηθλχεη ηε ξαηζηζηηθή ηάζε θαη ηε ιαλζαζκέλε 

αλαπαξαγσγή ησλ εηδήζεσλ. Μέρξη ην 1996 ε μελνθνβηθή θαηαθξαπγή 

ζπκπαξαζέξλεη ηνπο Ρνκά (κνιπζκέλνη θαη εγθιεκαηίεο), έπεηηα ζπλερίδεη κε 

απνξξηπηηθή ζηάζε πξνο ηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Θξάθεο κε αθνξκή 

ηα ειιελνηνπξθηθά δεηήκαηα (πεξίπησζε Ηκίσλ) θαη θαηαιήγεη κε ηελ έληνλε 
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αιβαλνθνβία πνπ έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ην 1997 πξνσζψληαο ηε κηζαιινδνμία 

κέζα απφ ιατθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο.
106

   

4.3. Ο Σύπνο ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο εηζξνήο κεηαλαζηώλ 

Ο Σχπνο σο κέζν ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ζέζεσλ. Ζ επηινγή ηεο 

ζεκαηνινγίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ γεληθφηεξε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο αληαλαθιψληαο 

ηελ πνιηηηθή ζηάζε. Δπνκέλσο ε κεξνιεπηηθφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο. ε απηφ πνπ δηαθέξεη κε ηελ ηειεφξαζε 

είλαη ε εκπνξηθφηεηα ησλ εηδήζεσλ θαη ν ρξφλνο πξνβνιήο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ 

ηειεφξαζε ζηνρεχεη ζηελ άκεζε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο λα ζηνρεχεη ηφζν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ελψ ν Σχπνο επεμεξγάδεηαη πην αλαιπηηθά ηελ 

πιεξνθνξία.
107

 

Έξεπλα ηεο Σξηαληαθπιιίδνπ απφ ηα κέζα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

απνδεηθλχεη ην δηαρσξηζκφ ησλ απφςεσλ γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ζχκθσλα κε ηελ 

ηδενινγηθή πξνζέγγηζε. Έηζη νη αξηζηεξέο θα θεληξψεο εθεκεξίδεο είλαη πην θηιηθά 

πξνζθείκελεο πξνο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα (ρσξίο σζηφζν λα επηθξίλνπλ ηηο 

ξαηζηζηηθέο ηάζεηο), ελψ νη πην ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο θιίλνπλ πξνο κηα 

απνξξηπηηθή ζηάζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο.
108

 

Άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη ηελ απνρή ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ απφ ηα θξνχζκαηα 

εληππσζηαζκνχ ηεο ηειεφξαζεο θαη παξφιν ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ κε ηα 

ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνσζνχζε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ πξνσζψληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπο κέζα απφ ην 'ρψξν' πνπ έδηλε ζηηο 

ΜΚΟ.
109

 

4.4. Η άλνδνο ηεο αιβαλνθνβίαο 

Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο αιβαληθήο εηζξνήο κεηαλαζηψλ αληηκεησπίζηεθε απφ ηα κέζα 

κε θαηαλφεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο. Δθφζνλ φκσο ε κεηαλάζηεπζε 

θαη δε ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε επεθηάζεθε θαη πήξε ηφζν κεγάιεο δηαζηάζεηο ε 
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δπζαξέζθεηα δελ άξγεζε λα εθθξαζηεί. Οη Αιβαλνί απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαη δέρηεθαλ ηε κεγαιχηεξε ξαηζηζηηθή 

ζηάζε απφ ηα ΜΜΔ θαη ηελ θνηλσλία. Σα δεκνζηνγξαθηθά ξεπνξηάδ ήηαλ 

εθηεηακέλα φηαλ αθνξνχζαλ εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαλ απφ αιινδαπνχο θαη 

θεηδσιά φηαλ αλαθέξνληαλ ζε πεξηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο αιιά θαη 

ηεο θαθήο κεηαρείξηζεο απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηελ αζηπλνκία. ην δελίζ ηεο 

ξαηζηζηηθήο έθθξαζεο έθηαζαλ ηα ΜΜΔ ηελ πεξίνδν ηνπ 1996-1997 κε ηελ 

θνξχθσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ελψ ζηγά ζηγά ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη 

ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. 
110

 

4.5. Η ζρέζε ησλ κεηαλαζηώλ κε ηα ΜΜΔ ηε δεθαεηία 2000-2010 

Ζ δεχηεξε δεθαεηία ζπκβίσζεο κε ηνπο κεηαλάζηεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο φζνλ αθνξά θαη ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν αιιά θαη ηε 

ζεκαηηθή ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Πέξα απφ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηαθξαπγή ηεο ιαζξαίαο κεηαλάζηεπζεο εηζάγνληαη ζηελ αηδέληα ηα ζέκαηα 

λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εξγαζία αιιά θαη ε πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα 

απφ ζίξηαι. Βέβαηα ηα θξνχζκαηα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ ηζρχνπλ αθφκα απιά 

εθθξάδνληαη κε πην ζπγθαιπκκέλν ηξφπν.
111

 

4.5.1. Η παξνπζίαζε ηνπ "άιινπ" ζηνλ Σύπν 

Έξεπλεο ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο ηεθκεξηψλνπλ ηελ αιιαγή πιεχζεο πξνο κηα πην ήπηα 

κνξθή ηνπ ιφγνπ θαη πνιπκνξθία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Βέβαηα ε ηδενινγηθή 

πξνζέγγηζε θαη ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ επηινγή ηεο 

ζεκαηηθήο θαη ηελ νπηηθή παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ. 

Α. Λεμηθνγξαθηθή έξεπλα ηνπ 2003-2006 (ηαζνπνχινπ) ζε ηέζζεξηο εθεκεξίδεο 

πςειήο θπθινθνξίαο φπσο ηελ Καζεκεξηλή, Σα Νέα, ηελ Διεπζεξνηππία θαη ην 

Βήκα ηεο Κπξηαθήο καο δίλεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σα άξζξα απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθεκεξίδσλ δηαηεξνχλ κηα νπδέηεξε ζηάζε γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα ελψ ε 

αξλεηηθή ζηάζε εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηελ παξάζεζε θάπνηνπ γεγνλφηνο (κάιινλ 

εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο). Ζ Καζεκεξηλή ζηνρεχεη ζε άξζξα πνπ αθνξνχλ ηηο 
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θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ελψ ε Διεπζεξνηππία έρεη πην 

θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ Δθεκεξίδα Σα Νέα πξνζεγγίδεη ζέκαηα γηα ηα 

λνκηκνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε δσή ησλ κεηαλαζηψλ ελψ Σν Βήκα αλαθέξεηαη 

ζε ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα.
112

 

Β. Έξεπλα (Κνινβνχ) ζε πέληε κεγάιεο εθεκεξίδεο: Καζεκεξηλή, Σα Νέα, 

Απνγεπκαηηλή, Έζλνο, Σχπνο ηεο Κπξηαθήο απνδεηθλχεη έλα ζχκπιεγκα απφςεσλ. Ζ 

Καζεκεξηλή πξνβάιιεη ζέκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ηα 

πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο ηνπο. Ακθηζβεηεί έληνλα ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηηο πξάζηλεο θάξηεο. Σα Νέα εμίζνπ ακθηζβεηνχλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο 

θαη πξνηείλνπλ πην ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο. Δλψ ηνλίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο κεηά ηελ 11/09. Ζ Απνγεπκαηηλή θαηαδηθάδεη ηελ θπβέξλεζε 

γηα επηπφιαηεο πνιηηηθέο ρσξίο θακία πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο. Σν Έζλνο 

ραξαθηεξίδεη ηελ θπβέξλεζε ακέηνρε ζην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ ελψ πξνηείλεη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία γηα εληαηηθφηεξν έιεγρν ησλ ζπλφξσλ. Σέινο ν Σχπνο 

ηεο Κπξηαθήο ζέηεη ην δήηεκα ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ζεσξεί ηε κεγάιε εηζξνή 

κεηαλαζηψλ απεηιή γηα ηελ θνηλσλία. Πξνηείλεη λα λνκηκνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα θαη νη ππφινηπνη λα απειαζνχλ. 
113

 

Γ. Έξεπλα ηνπ 2008 (Σζαιίθε) ζε ηξεηο εθεκεξίδεο: Σα Νέα, Ζ Καζεκεξηλή, Απγή 

κε δηαθνξεηηθφ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ θεληξναξηζηεξά έσο ηελ 

αθξναξηζηεξά καο δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα. Ζ Καζεκεξηλή δείρλεη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο, αθνινπζνχλ Σα Νέα θαη κεηά ε Απγή. Οη 

ηίηινη ησλ εθεκεξίδσλ ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη νπδέηεξνη (70%), κεηά αξλεηηθνί θαη 

κεξηθνί ζεηηθνί.
114

 

4.5.2. Οη αιιαγέο ζην ηειενπηηθό πεδίν ηε δεθαεηία 2000-2010 

Γπζηπρψο ε γεληθφηεξε εηθφλα ησλ κεηαλαζηψλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεηαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλε θαη εγθιεκαηνπνηεκέλε. Έξεπλα ηνπ 2008 (Σζαιίθε) ζε ηέζζεξα 

ηειενπηηθά θαλάιηα (Mega, Antenna, Star, Net) απνδεηθλχεη ηε ξαηζηζηηθή 

αληηκεηψπηζε αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ην Mega θαίλεηαη 
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λα έρεη αξλεηηθή ηάζε, ην Antenna θαη ην Net πην νπδέηεξε πξνζέγγηζε ελψ ην Star 

δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 
115

 

Με ηε ζρεηηθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ηα δεδνκέλα ζηελ ηειεφξαζε θαίλεηαη 

λα αιιάδνπλ. Ζ ζηάζε πξνο ηνπο κεηαλάζηεο δελ είλαη απεπζείαο αξλεηηθή αιιά 

ππάξρεη κηα ζπγθαιπκκέλε ξαηζηζηηθή ηάζε. Γειαδή απφ ηε κία πιεπξά δελ 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά ηνπο κεηαλάζηεο αιιά απφ ηελ άιιε δε πξνσζνχλ 

πξνγξάκκαηα πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο. 
116

 

Να ζεκεηψζνπκε φκσο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε νξηζκέλσλ ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε ζεηηθή πξνβνιή ησλ κεηαλαζηψλ, γεγνλφο πνπ πξνσζήζεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηηο ΜΚΟ. Ζ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ε πξνβνιή ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο κέζσ ησλ ΜΜΔ. Οη κεηαλάζηεο πιένλ είλαη απνδεθηνί ζε ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο θαη πξνγξάκκαηα ελψ ε πιήξεο ελζσκάησζε δηελεξγείηαη κε ηελ 

εξγαζηαθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζην ρψξν ησλ ΜΜΔ.
117

 

4.6. Σα κεηαλαζηεπηηθά ΜΜΔ - Η θσλή ησλ κεηαλαζηώλ 

Ζ αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε θαη ζπιινγηθφηεηα ζπζπείξσζε ηνπο κεηαλάζηεο πξνο ηε 

δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο αιιά θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Ζ 

δεκηνπξγία ησλ κέζσλ ζθηαγξαθεί ηελ επηζπκία ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ηνπο κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ.  Πεξηζζφηεξεο απφ 19 εθεκεξίδεο 

εθδίδνληαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ θπξηφηεξσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ρψξα. Δθεκεξίδεο φπσο ε αιβαληθή 'GAZETA E ATHINES' θαη ε ξσζηθή 

'Οκφλνηα' δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο εθδίδνληαη πεξηνδηθά 

κε πνιχκνξθε ζεκαηνινγία φπσο ην κεληαίν αιβαληθφ πεξηνδηθφ 'PRESTIGE'. 
118
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Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε 

πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ 'Διιεληθνχ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ' κε ην φλνκα 'Μέηνηθνο'. Σν 

πεξηνδηθφ μεθίλεζε ην 2003 κε πέληε πνιχγισζζα ηεχρε κέζα ζηα νπνία νη 

κεηαλάζηεο βξήθαλ θαηαθχγην γηα αληαιιαγή απφςεσλ, γλσξηκία κεηαμχ ησλ 

θνηλνηήησλ αιιά θαη παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

ζηεξίρζεθε απφ ην Αζελατθφ θαη Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ. Γπζηπρψο ε 

έθδνζε αλεζηάιε γηα κεξηθά ρξφληα κέρξη ην 2011 πνπ επαλεθδφζεθε. 
119

 

Σα blogs θαη νη ηζηνζειίδεο απνηεινχλ πιένλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη έρνπλ ηνλ 

θχξην ξφιν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηαλάζηε ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

αλάκεζα απφ πνιιά site. Υαξαθηεξηζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξναγσγή ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε έρνπλ νη ηζηνζειίδεο 

Migrants.gr κε ην 'Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ' , θαη ην 'Κνηλσληθφ Κέληξν- ηέθη 

Μεηαλαζηψλ' (http://socialcenter.espivblogs.net/). 
120

 

4.7. Σν ίληεξλεη ζηε δσή ησλ κεηαλαζηώλ 

Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ δηαδξακαηίδνπλ πιένλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ κεηαλαζηψλ φζνλ αθνξά ηε ςεθηαθή ηνπο έληαμε. Με 

ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νη κεηαλάζηεο έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηε κφξθσζε, ηελ 

παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Κάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ νθείινληαη είηε ζην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ζχλδεζεο είηε ζηελ 

αλεπάξθεηα γλψζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλα κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 
121

   

χκθσλα κε έξεπλα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζε ειεθηξνληθά κέζα 

ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλνπκε φηη ε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε θπξηαξρεί θαη πάιη ζηα 

κεηαλαζηεπηηθά λνηθνθπξηά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθφκα θαη απφ ηα ληφπηα. Ζ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη κηθξφηεξε αιιά αξθεηά θνληά κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ην γεληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν ελψ ε ςπραγσγία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 
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γηα ηνπο κεηαλάζηεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζέηνληαο δεχηεξε επηινγή ηελ 

ελεκέξσζε. Ζ επηθνηλσλία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαζψο επηηξέπεη ζηνπο κεηαλάζηεο ηε δηαηήξεζε επαθψλ κε ηνπο 

ζπγγελείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. 
122

  

4.7.1. Μεηαλάζηεο θαη social media 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο κεηαλάζηεο κε ηηο 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο λα απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. Ζ δηάζεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηαρχηαηε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηα 

κεηαλαζηεπηηθά δίθηπα. Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ γηα πιεξνθνξίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κπνξεί λα μεθηλάεη γηα θάζε δπλεηηθφ κεηαλάζηε πξηλ αθφκα απφ ηελ απφθαζε γηα 

κεηαλάζηεπζε. Ζ ελεκέξσζε θαη ε επαθή κε κεηαλάζηεο απφ ηελ ίδηα ρψξα 

πξνέιεπζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο αιιά θαη γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ πηζαλφ 

κεηαλάζηε. Πνιινί κεηαλάζηεο πξνζθέξνπλ αληδηνηειψο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζειίδεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ζπκπαηξηψηεο ηνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ. Ζ αλνηρηή πιαηθφξκα έθθξαζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο φπσο επηζπκεί ν θάζε ρξήζηεο απνηειεί ηε δπλακηθή 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
123

 

Μεηά απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπλερίδνπλ 

λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ κεηαλάζηε. Ζ δηαηήξεζε επαθψλ κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο κέζσ βηληενθιήζεσλ 

(skype) κεηψλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο ηεο απφζηαζεο θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα 

αζθάιεηαο ζην κεηαλάζηε. Δπίζεο ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηε δεκηνπξγία 

θνηλνηήησλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βειηηψλεη ηε ζέζε ηνπο θαη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο, 

πεξίζαιςεο, παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ βνεζάλε ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζην δηαδίθηπν 
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 Rianne Dekker, Godfried Engbersen, " How social media transform migrant networks and facilitate migration", International 
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δηαθέξεη αλάινγα κε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ειηθία ησλ ρξεζηψλ. 
124

 

Ακθηιεγφκελεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο φζνλ αθνξά ηελ επαθή κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαζψο δεκηνπξγείηαη ε 

πξνβιεκαηηθή ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλσληθήο δσήο θαη δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ 

ηνπο κεηαλάζηεο γηα δεκηνπξγία επαθψλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. 
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5. Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο από ηνπο αιβαλνύο κεηαλάζηεο 

 

5.1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηεξίρηεθε ζε ήδε 

ππάξρνπζα έξεπλα ηνπ θ. Βιαζίδε (2006) πνπ αθνξά ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο απφ ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Έηζη ε ζθέςε καο θαηεπζχλζεθε 

πξνο κηα λέα έξεπλα πνπ ζα ζηεξηρζεί κεζνδνινγηθά πάλσ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θαη ζα καο απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα ηνλίζνπλ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ησλ δχν εξεπλψλ. Δπνκέλσο ν 

ζηόρνο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνεγνχκελεο κε ηελ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ.  

Η δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε πνιιαπιήο 

επηινγήο απαληήζεηο θαη εξσηήζεηο θιίκαθαο.
126

 Αξρηθά δηαηππψλνληαη γεληθέο 

εξσηήζεηο ηαπηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε κφξθσζε θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Έπεηηα νη εξσηήζεηο γίλνληαη πην εηδηθέο θαη 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο καο. Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

δηαηππψζεθαλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζηα ΜΜΔ, ηε ζπρλφηεηα αιιά θαη ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ κέζσλ. Δλψ 

νη εξσηήζεηο θιίκαθαο (πνιχ, θαζφινπ, ιίγν) θαλεξψλνπλ ηε γλψκε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξεπλψκελνπ γηα ηελ εηθφλα ησλ κεηαλαζηψλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θ.α.  

Η κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηνπο εξσηψκελνπο πνπ 

απεπζχλεηαη, γη' απηφ πεξηέρεη απιφ θαη θαηαλνεηφ ιφγν ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί εχθνια απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Οη εξσηήζεηο πξνζπαζήζακε λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην ζαθείο θαη ζχληνκεο γηα λα κελ επηβαξχλνπκε ηνπο εξσηψκελνπο 

θαη ηνπο απνζαξξχλνπκε απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ ε 
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ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο - 

εξσηψκελνπο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. 

Η δεηγκαηνιεςία ησλ εξσηώκελσλ είλαη ηπραία, θαζψο ε πξνζέγγηζε ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη ζρεηηθά δχζθνιε, πφζν κάιινλ ε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ έξεπλα ηνπ 2006 ζπγθεληξψλεη κεγαιχηεξα 

πνζνζηά κεηαλαζηψλ (750 απαληήζεηο) έλαληη ηεο έξεπλαο ηνπ 2014 (209 

απαληήζεηο), γεγνλφο πνπ απνδίδνπκε ζηελ επηζηξνθή κεγάινπ πνζνζηνχ αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ παηξίδα ηνπο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Κάηη πνπ απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο γηα κεγάιε κείσζε ησλ 

εκβαζκάησλ ιφγσ επαλαπαηξηζκνχ.
127

 Καη επηπιένλ ε έθζεζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ 

USAID θαλεξψλεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ κεηαλαζηψλ ηεο επηζηξνθήο πνπ 

θηάλνπλ ζε 180.000 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ.
128

 

Η έξεπλα ηνπ 2014 δηεμήρζε κε έλα πην ζχγρξνλν ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Θεσξήζακε σο θαηλνηνκία ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνζεγγίδνληαο έηζη πην εχθνια θαη πην γξήγνξα ην κεηαλάζηε. Ζ 

πξνζέγγηζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπιιφγνπο ησλ κεηαλαζηψλ κέζα απφ ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο δεκηνχξγεζε έλα θιίκα ζπκπάζεηαο θαη ακεζφηεηαο κε ηνπο 

κεηαλάζηεο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην ρακειφ θφζηνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα απαληήζνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη ηε δηθή ηνπο γλψκε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο. Σν γεγνλφο ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο θακία θαζνδήγεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εηζαγσγηθνχ κελχκαηνο ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαζφξηδε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 
129

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ίζσο λα 

είλαη ε κε θαηαλφεζε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο απφ πιεπξάο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

                                                             
127 Γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαηεπζπλζήθακε ζε δεκνζηνγξαθηθά άξζξα ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/483605/i-epistrofi-alvanon-stin-patrida-toys-meiose-

ta-emvasmata [Αλαθηήζεθε 24 Οθησβξίνπ 2014] 
128 http://tvxs.gr/news/ellada/epestrepsan-sti-xora-toys-180000-albanoi-metanastes [Αλαθηήζεθε 24 Οθησβξίνπ 2014] 
129 Απφζηνινο Ληλαξδήο, Κσλζηαληίλνο Παπαγηαλλφπνπινο, Διέλε Καιεζπεξάηε, " Ζ δηαδηθηπαθή έξεπλα. Πιενλεθηήκαηα, 

κεηνλεθηήκαηα θαη εξγαιεία δηεμαγσγήο δηαδηθηπαθψλ εξεπλψλ", Εζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ, Αζήλα, 2011 [online], 

δηαζέζηκν ζην http://ekke.gr/publications/wp/wp23.pdf [Αλαθηήζεθε 25 Οθησβξίνπ 2014] 



 
 

[52] 
 

επνκέλσο ε θαηαρψξεζε ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

δηαπηζηψζακε κηα πξνβιεκαηηθή έιιεηςεο απαληήζεσλ απφ κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Σν 

γεγνλφο απηφ βέβαηα απνδίδεηαη φπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηε 

κε εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε ην δηαδίθηπν. Γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο δηαλεκήζεθαλ επηπιένλ 85 έληππα εξσηεκαηνιφγηα ψζηε λα 

πξνζεγγίζνπκε θαη άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξνζέγγηζε δπζηπρψο δελ επέθεξε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα απνδίδνληαο ην θαηλφκελν απηφ ζε επαλαπαηξηζκφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ. 
130

 

5.2. πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πξφγξακκα Google 

Docs δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο πηλαθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

δεδνκέλα απφ ηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα θαηαρσξήζεθαλ ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ 

αθνχ νινθιεξψζεθε ε ειεθηξνληθή έξεπλα. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζην 

Excel κε δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη έπεηηα γξαθεκάησλ.  

5.3. ηνηρεία ηαπηόηεηαο εξσηώκελσλ 2006 

Φύλο 

 

Ηλικία 

                                                             
130 Ληλαξδήο, θ.α.,  Η δηαδηθηπαθή έξεπλα, φ.π. 

Άλδξαο 408 54% 

Γπλαίθα 346 46% 

0-25 239 32% 

25-50 367 49% 

50+ 141 19% 



 
 

[53] 
 

 

 

 

Μόρθωζη 

 

 

 

Οη  πξψηεο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο καο εηζάγνπλ ζην πξνθίι ηνπ εξεπλψκελνπ 

κεηαλάζηε θαη θαζνξίδνπλ ηηο ηξεηο θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κεηέπεηηα ζηελ έξεπλα ζπλδπάδνληαο ηεο κε άιιεο παξακέηξνπο. Σα δείγκαηα ησλ 

δχν εξεπλψλ παξαηίζεληαη ζηα γξαθήκαηα- πίηεο θαη παξφιε ηελ αμηνζεκείσηε 

δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ηα πνζνζηά θαίλεηαη λα 

ηαηξηάδνπλ. Καη σο πξνο ην θχιν (ε δηρνηφκεζε αλάκεζα ζε άλδξα θαη γπλαίθα είλαη 

ζρεδφλ ε ίδηα) αιιά θαη σο πξνο ηελ ειηθία (ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο κεζαίεο ειηθηαθέο ηάμεηο) παξνπζηάδεηαη κηα νκνηνγέλεηα. 

Κάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη κφλν ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

δείγκαηνο. Δλψ ε έξεπλα ηνπ 2014 εκπινπηίζηεθε θαη κε δχν αθφκα κεηαβιεηέο, 

απηή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ηεο πεξηφδνπ κεηαλάζηεπζεο, ζέινληαο λα 

πξνζδηνξίζνπκε πεξίπνπ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο καο αιιά θαη ηα ρξφληα 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα. Γηαπηζηψζακε έηζη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηνηθεί ζε 

Γεκνηηθό 42 6% 

Γπκλάζην 151 20% 

Λύθεην 370 49% 

Παλεπηζηήκην 180 24% 
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κεγάιν αζηηθφ θέληξν θαη φηη νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο έθηαζαλ ζηελ Διιάδα κε 

ην πξψην θχκα κεηαλαζηψλ.   
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ηνηρεία ηαπηόηεηαο εξσηώκελσλ 2014 

Φύλο 

 

Ηλικία 

 

Μορφωτικό Επίπεδο  

 

Τόπος Γιαμονής 

 

Περίοδος μεηανάζηεσζης 

 

Άνδρας 112 54% 

Γσναίκα 94 45% 

18-30 98 47% 

31-40 53 25% 

41-50 31 15% 

51-60 18 9% 

 Άνω ηων 60 5 2% 

Υποτρεωηική Δκπαίδεσζη 37 18% 

Γεσηεροβάθμια Δκπαίδεσζη 30 14% 

ΤΔΙ 22 11% 

Πανεπιζηήμιο 23 11% 

Μάζηερ/Γιδακηορικό 13 6% 

Μεγάλο Αζηικό Κένηρο 95 45% 

Μικρό Αζηικό Κένηρο 76 36% 

Κωμόπολη 18 9% 

Φωριό 15 7% 

1991-1996 90 43% 

1997-1999 80 38% 

1999 και έπειηα 35 17% 
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5.4. πρλόηεηα ρξήζεο ξαδηνθώλνπ αλά θύιν θαη ειηθία 

Αλαθεξζήθακε ζην ξαδηφθσλν σο κέζν ελεκέξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έληνλα 

θαηά ηα πξψηα ρξφληα παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο ήηαλ πην εχθνιε ε 

πξφζβαζε ηνπ θαη ιφγσ νηθνλνκηθψλ αιιά ε ρξήζε ηνπ κπνξνχζε λα γίλεη 

παξάιιεια κε ηελ εξγαζία.  

 

 

χκθσλα κε ηα δχν δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη ε επηινγή ηνπ ξαδηνθψλνπ σο 

κέζν ελεκέξσζεο δε δηαθέξεη ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα δχν θχια κε κηθξή απφθιηζε ην 

έλα απφ ην άιιν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπγθξίλνληαο ηηο ηάζεηο ηνπ 2006 θαη 

ηνπ 2014 παξαηεξνχκε ηελ αχμεζε ρξήζεο ηνπ ξαδηνθψλνπ θαζεκεξηλά θαη απφ ηα 

δχν θχια αιιά ηαπηφρξνλα θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαλαζηψλ πνπ δελ αθνχλ 
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45%

Καθημερινά Ποτζ πάνια υχνά

2006: πρλόηεηα ρξήζεο ξαδηνθώλνπ αλά θύιν %
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2014: υχνότητα χρήςησ ραδιοφώνου ανά φφλο %

Άνδρασ

Γυναίκα

Πίλαθαο 1.  

2006 Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζεκεξηλά 21% 15% 

Πνηέ 5% 8% 

πάληα 35% 39% 

πρλά 38% 38% 

Πίλαθαο 2.  

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

1 θνξά/ 

εβδνκάδα 

27% 26% 

3 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

27% 20% 

Καζεκεξηλά 29% 26% 

Καζόινπ 18% 29% 
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θαζφινπ ξαδηφθσλν. πκπεξαίλνληαο φηη ην 2014 ππάξρνπλ είηε θαλαηηθνί αθξναηέο 

είηε άηνκα πνπ δελ πξνηηκνχλ πνηέ ην ξαδηφθσλν, κε αξθεηά κεησκέλε ηάζε ηεο 

ζπρλήο ή ηεο ζπάληαο αθξφαζεο. Σν γεγνλφο απηφ ην απνδίδνπκε ζηελ ρξήζε πην 

ζχγρξνλσλ κέζσλ αιιά θαη ζηελ πιένλ εληαγκέλε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ. 
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18-30

31-40

41-50

51-60

άνω των 60

Πίλαθαο 3. 

 2006 0-25  25-

50 

50+ 

Καζεκεξηλά 24% 17% 11% 

Πνηέ 3% 6% 16% 

πάληα 25% 38% 53% 

πρλά 48% 39% 20% 

Πίλαθαο 4. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 θνξά / 

εβδνκάδα 

30% 19% 26% 33% 20% 

3 θνξέο / 

εβδνκάδα 

25% 31% 16% 17%  

Καζεκεξηλά 26% 33% 32% 28%  

Καζόινπ 21% 17% 26% 22% 80% 
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Ζ παξάκεηξνο ηεο ειηθίαο φπσο παξαηεξνχκε ζηελ έξεπλα ηνπ 2006 είλαη 

θαηαλεκεκέλε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (0-25, 25-50, 50+) ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2014 ζε 

πέληε θαηεγνξίεο (18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60+). Ζ αιιαγή απηή ζηνρεχεη ζε πην 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Γεδνκέλνπ ινηπφλ ησλ αιιαγψλ απφ θαη ζην εμήο ε 

ζχγθξηζε ζα γίλεηαη αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο: 0-25 κε 18-30 (1
ε
 θαηεγνξία), 25-50 

κε 31-40, 41-50 (2
ε
 θαηεγνξία) θαη 50+ κε 51-60, 60+ (3

ε
 θαηεγνξία). 

Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 3 θαη 4, παξαηεξνχκε δηάθνξεο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο είλαη ε δηαθνξά ησλ ειηθηψλ θαζεκεξηλήο αθξφαζεο ξαδηνθψλνπ. Δλψ 

ην 2006 κεγαιχηεξα πνζνζηά λεφηεξσλ ειηθηψλ άθνπγαλ θαζεκεξηλά ξαδηφθσλν, ην 

2014 νη πεξηζζφηεξνη θαζεκεξηλνί αθξναηέο είλαη κηα κεζαίαο ειηθίαο, ελψ 

απμήζεθαλ θαη ηα πνζνζηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ αθνχλε θαζφινπ ξαδηφθσλν, κε 

ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λα δηαηεξεί ε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα θαη ζηηο δχν 

έξεπλεο. Δλψ ηα πνζνζηά ζπάληαο θαη ζπρλήο αθξφαζεο δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο 

αιιαγέο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ξαδηνθψλνπ γηα ηνπο λένπο πξνθαλψο έρεη λα θάλεη 

κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο πνπ θαη ζηηο δχν έξεπλεο δελ 

είλαη θαλαηηθνί ηνπ ξαδηνθψλνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ πξνηηκνχλ ηελ 

ηειεφξαζε.  

Πξνηηκήζεηο ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο 2006 

Πίλαθαο 5. 

2006 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Δηδήζεηο 20% 14% 

Δλεκεξσηηθέο 15% 15% 

Σνπηθέο 3% 2% 

Κνπηζνκπνιηνύ 1% 6% 

Αζιεηηθέο 20% 1% 

Μνπζηθή 80% 87% 

Δηδηθά γηα κεηαλάζηεο 8% 7% 

Παηδηθέο 1% 1% 
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Ο Πίλαθαο 5 καο δίλεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα ηηο ξαδηνθσληθέο 

πξνηηκήζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Ζ κνπζηθή θπξηαξρεί ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ησλ 

δχν θχισλ, ελψ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεγάια πνζνζηά κφλν ηνπ ελφο 

θχινπ είλαη ηα αζιεηηθά πνπ αθνξνχλ θπξίσο άλδξεο θαη θνπηζνκπνιηνχ πνπ 

αθνξνχλ γπλαίθεο. Σα ππφινηπα πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ κηα νκνηνγέλεηα. 

 

Πίνακασ 6. 

2006 0-25 25-50 50+ 

Ειδήςεισ 14% 17% 23% 

Ενημερωτικζσ 15% 16% 13% 

Σοπικζσ 2% 4% 1% 

Κουτςομπολιοφ 4% 3% 2% 

Αθλητικζσ 15% 9% 8% 

Μουςική 91% 84% 69% 

Ειδικά για 
μετανάςτεσ 

5% 10% 6% 

Παιδικζσ 2% 0% 0% 
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Ζ θαηαλνκή ησλ πξνηηκήζεσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία 

δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξέο, κε ηε κνπζηθή λα είλαη επίζεο ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία γηα φιεο ηηο ειηθίεο (κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο λα δηαηεξνχλ πην ρακειά 

πνζνζηά), ηηο εηδήζεηο λα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα θαη ηα 

αζιεηηθά λα αθνξνχλ ηηο λεφηεξεο ειηθίεο. 

Οη ξαδηνθσληθέο πξνηηκήζεηο δελ ηέζεθαλ σο εξψηεζε ζηελ έξεπλα ηνπ 2014 δηφηη 

θξίζεθε ζθφπηκν λα εηζαρζνχλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηαδίθηπν θαη 

ηε ρξήζε ηνπ.  

 

5.5. πρλόηεηα ρξήζεο ηειεόξαζεο αλά θύιν θαη ειηθία 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
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Πίλαθαο 7. 

2006  Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζεκεξηλά 47% 41% 

Πνηέ 0% 1% 

πάληα 11% 11% 

πρλά 42% 47% 0%
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 νη δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηεο 

ηειεφξαζεο αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη ειάρηζηεο. ρεδφλ 

ην κηζφ δείγκα παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηειεφξαζε θαη 

επίζεο ην ππφινηπν δείγκα παξαθνινπζεί ζπρλά ηειεφξαζε. 

Σα πνζνζηά πνπ παξαθνινπζνχλ ζπάληα είλαη ειάρηζηα ελψ 

ηα πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ παξαθνινπζνχλ 

θαζφινπ ηειεφξαζε είλαη ζρεδφλ κεδεληθά. Ζ ηειεφξαζε 

θαίλεηαη πσο είλαη ην θπξίαξρν κέζν γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ςπραγσγία ηνπ 

κεηαλάζηε ην 2006.  

 

 

Πάλσ ζηα ίδηα πιαίζηα θηλείηαη θαη ε έξεπλα ηνπ 2014 κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα πνζνζηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

θαζεκεξηλά ηειεφξαζε απμήζεθαλ θαη θηάλνπλ πεξίπνπ ζην 70% θαη έηζη 

παξαηεξνχκε κηα κείσζε ζηελ θαηεγνξία '3 θνξέο ηελ εβδνκάδα' κεηαθηλψληαο 

πξνθαλψο ην ηειενπηηθφ θνηλφ πξνο θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε. Δλψ ηα πνζνζηά 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ παξαθνινπζνχλ θαζφινπ ηειεφξαζε παξακέλνπλ ζρεδφλ 

κεδεληθά. 
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Πίλαθαο 8. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

12% 8% 

3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

18% 24% 

Καζεκεξηλά 68% 69% 

Καζόινπ 2%  

Πίλαθαο 9. 
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Ζιηθηαθά δηαθξίλνπκε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο 

ηειεφξαζεο, κε ηνπο πην θαλαηηθνχο ηειεζεαηέο λα είλαη ε ηξίηε ειηθηαθή νκάδα, 

άλσ ησλ 50. Αηηηνινγψληαο ηελ πςειή απηή ζπγθέληξσζε ζην γεγνλφο φηη νη 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη απηέο πνπ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην 

ζπίηη.  

 

Πίλαθαο 10.  

2006 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 θνξά / 

εβδνκάδα 

15% 6% 6% 0% 20% 

3 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

24% 15% 28% 11% 0% 

Καζεκεξηλά 59% 79% 66% 89% 80% 

Καζόινπ 2% 0% 0% 0% 0% 
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2006  0-25 25-50 50+ 

Καζεκεξηλ

ά 

44% 41% 54% 

Πνηέ 0% 0% 1% 

πάληα 8% 12% 12% 

πρλά 48% 47% 34% 
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Καη ζηελ έξεπλα ηνπ 2014 παξαηεξνχκε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε 

ηεο ηειεφξαζεο κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο. ηαζεξά νη κεγάιεο ειηθηαθέο νκάδεο 

δηαηεξνχλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο, 

αθνινπζεί ε κεζαία ειηαθή νκάδα θαη ηέινο ε λεφηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ γηα ελεκέξσζε θαη ςπραγσγία απφ ηνπο 

λεφηεξνπο ελψ ε κεγαιχηεξνη πνπ δελ έρνπλ ηφζν εχθνιε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε σο θχξην κέζν ελεκέξσζεο. 
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5.6. Πξνηηκήζεηο ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ αλά θύιν θαη ειηθία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

αλά θχιν, θαζψο ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα θαίλεηαη λα αθνξνχλ εμίζνπ θαη ηα 

δχν θχια κε ηηο εηδήζεηο λα θαηαιακβάλνπλ κεγάιν πνζνζηφ. Δλψ νη πξνηηκήζεηο 

ησλ αλδξψλ θαίλνληαη λα ζηξέθνληαη ζηηο ηαηλίεο θαη ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, 

αληίζεηα νη πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθψλ αθνξνχλ ζίξηαι θαη εθπνκπέο θνπηζνκπνιηνχ. 

Δλψ ηα ηειεπαηρλίδηα δηαηεξνχλ ην ίδην πνζνζηφ θαη ζηα δχν θχια. 
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Πίνακασ 11. 

2006 Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Ειδήςεισ 61% 50% 

Ενημερωτικζσ 25% 28% 

Σοπικζσ 3% 2% 

Κουτςομπολιοφ 5% 29% 

Αθλητικζσ 36% 2% 

Σαινίεσ 66% 48% 

Ειδικά για 
μετανάςτεσ 

19% 14% 

ίριαλ 24% 71% 

Σηλεπαιχνίδια 20% 20% 
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 12, δηαπηζηψλνπκε ηε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ελεκεξσηηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηηο γπλαίθεο, παξνπζηάδνληαο κεγάιε 

δηαθνξά κε ηνπο άλδξεο ηειεζεαηέο αιιά θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ 2006. Οη άλδξεο 

ηειεζεαηέο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ελεκέξσζε θαη νη γπλαίθεο πξνο ηε ςπραγσγία. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαηεξνχληαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ζηα δχν θχια, 

ελψ ηαηλίεο είλαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ησλ 

αλδξψλ πνπ ήηαλ ην 2006. 
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Πίλαθαο 12. 

2014 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Δλεκεξσηηθά 43% 25% 

Φπραγσγηθά 26% 45% 

Δθπαηδεπηηθά 7% 5% 

Σαηλίεο 25% 29% 
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Σν ελδηαθέξνλ ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ γηα ηηο εηδήζεηο είλαη αμηνζεκείσην 

πξνζεγγίδνληαο ζρεδφλ ην 80%, ελψ ην ελδηαθέξνλ ησλ λεφηεξσλ θιίλεη πξνο ηηο 

ηαηλίεο θαη ηα ηειεπαηρλίδηα. Σα πνζνζηά ησλ ηνπηθψλ εηδήζεσλ δηαηεξνχληαη ζε 

πνιχ ρακειά επίπεδα ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ 

κεηαλάζηεο θαίλεηαη λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο κε ηνπο 

λεφηεξνπο λα δείρλνπλ ρακειφ ελδηαθέξνλ. Σν γεγνλφο αηηηνινγείηαη κε ηελ  πιήξε 

έληαμε ησλ λεφηεξσλ, νπφηε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θηλείηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηε ρψξα 

ππνδνρήο παξά ηε ρψξα πξνέιεπζεο.  

Πίλαθαο 14. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

Δλεκεξσηηθά 20% 49% 55% 41% 20% 

Φπραγσγηθά 37% 27% 23% 59% 40% 

Δθπαηδεπηηθά 5% 10% 7% 0% 0% 

Σαηλίεο 40% 12% 16% 6% 40% 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2006: Προτιμήςεισ τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά ηλικία %

0-25

25-50

50+

Πίλαθαο 13.  

2006 0-25 25-50 50+ 

Δηδήζεηο 31% 63% 78% 

Δλεκεξσηηθέο 28% 27% 24% 

Σνπηθέο 1% 4% 1% 

Κνπηζνκπνιηνύ 19% 13% 17% 

Αζιεηηθέο 22% 20% 20% 

Σαηλίεο 67% 56% 47% 

Δηδηθά γηα 

κεηαλάζηεο 

10% 18% 26% 

ίξηαι 48% 45% 42% 

Σειεπαηρλίδηα 25% 17% 20% 
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Σν ελδηαθέξνλ γηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν νη 

κεζαίεο ειηθίεο δειαδή 31-40 θαη 41-50 κε ηηο λεφηεξεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο λα 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηαηλίεο θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. ε αληίζεζε 

κε ηελ έξεπλα ηνπ 2006 ζηελ νπνία παξαηεξήζακε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

εηδήζεηο θαη ηελ ελεκέξσζε απφ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ θαη άλσ. 

Σα κέρξη ηψξα δεδνκέλα καο έδσζαλ απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ φζνλ αθνξά ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Παξαθάησ ζα πξνρσξήζνπκε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπλαηζζήκαηα, γλψκεο, 

εθηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο αιιά 

θαη ην αληίζεην.  

5.7. Πόζν ζαο απαζρνινύλ νη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα; 

Ζ εξψηεζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζθηαγξάθεζε ηνπ κεηαλάζηε- θαηαλαισηή ΜΜΔ φζνλ 

αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε γλψκε ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα δείρλεη ηελ επηζπκία γηα παξακνλή ζηε 

ρψξα, ηε γλψζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ελίνηε ηελ ηνπνζέηεζε ζε πνιηηηθά ζέκαηα.  

Πίλαθαο 15. 

2006  Άλδξαο 
(%) 

Γπλαίθα 
(%) 

Καζόινπ 3,47% 2,34% 

Λίγν 46,28% 48,54% 

Πνιύ 50,25% 49,12% 
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Όπσο παξαηεξνχκε ηνλ πίλαθα 15 θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα, ην ελδηαθέξνλ θαη 

ησλ δχν θχισλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα δε δηαθέξεη ζεκαληηθά κε ηηο 

απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 'πνιχ' θαη ηνπ 'ιίγν'. Μάιηζηα ηα πνζνζηά 

είλαη κνηξαζκέλα ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο δίλνληαο έλα ειάρηζην πνζνζηφ ζην 

'θαζφινπ'. Δπνκέλσο δηαθξίλνπκε έλα δείγκα κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ην νπνίν 

δηαθξίλεηαη ζε απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηε ρψξα ππνδνρήο 

θαη ζε εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη ιίγν. Παξαθάησ ζα εξεπλήζνπκε ηελ ίδηα 

εξψηεζε κε άιιε κεηαβιεηή, ηελ ειηθία. 
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Πίλαθαο 16.  

 2006 0-25  25-50 50+ 

Καζόινπ 4,64% 1,66% 3,55% 

Λίγν 55,27% 43,09% 46,10% 

Πνιύ 40,09% 55,25% 50,35% 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ειηθηαθή δηάθξηζε γηα ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

Διιάδα. Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ε ζρεηηθή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ 

ηελ λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα, θαζψο ζα πεξηκέλακε εθφζνλ είλαη θαη δεχηεξεο γεληάο 

κεηαλάζηεο λα έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε ρψξα θαη λα ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα 

ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Ζ έιιεηςε απηή ζεσξνχκε φηη νθείιεηαη ζην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γεληθφηεξα γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηα 

ηεθηαηλφκελα ηεο ρψξαο. Οη ειηθίεο 25-50 δείρλνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν. Οη εμειίμεηο επεξεάδνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ζέζε ζηελ θνηλσλία, 

ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή εμέιημε. Οη ειηθίεο 50+ ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζην 

πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ην ιίγν ελδηαθέξνλ, δηαθξίλνληαο ίζσο δχν νκάδεο κεηαλαζηψλ, 

εθείλνπο πνπ έρνπλ πιήξσο εληαρζεί θαη εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. 

Πίλαθαο 16. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζόινπ 2% 0% 

Λίγν 1% 1% 

Μέηξηα 17% 14% 

Πάξα πνιύ 34% 30% 

Πνιύ 46% 55% 

 

 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 16 παξαηεξνχκε κηα 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζηα δχν θχια. Με ηνπο 
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κεηαλάζηεο λα ελδηαθέξνληαη είηε πνιχ είηε πάξα πνιχ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. 

Μηθξφ πνζνζηφ εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη κέηξηα θαη ειάρηζην σο κεδεληθφ εθείλνη 

πνπ ελδηαθέξνληαη ιίγν ή θαζφινπ. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε ρψξα απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ πνιηηψλ 

θαη δε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο, ηηο 

κεηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα απφ ην ζπλερέο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ.  

Πίλαθαο 17. 

Πίλαθαο 17. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

Καζόινπ 0% 0% 3% 0% 20% 

Λίγν 1% 2% 0% 0% 0% 

Μέηξηα 17% 19% 6% 11% 20% 

Πάξα 

πνιύ 

35% 27% 41% 28% 0% 

Πνιύ 47% 52% 50% 61% 60% 

   

 

Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα κε ηελ 

ειηθία 18-30 λα ελδηαθέξεηαη 'πάξα πνιχ' θαη 'πνιχ' γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Οη 

ειηθίεο απηέο πξνθαλψο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη εμέιημε ζηελ Διιάδα. Πνιινί απφ απηνχο 

έρνπλ ζπνπδάζεη ζε ειιεληθά ηδξχκαηα νπφηε θαη ην ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα 

απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2006. Ζ δεχηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία θπκαίλεηε κεηαμχ ηνπ 

'κέηξηα', 'πνιχ' θαη 'πάξα πνιχ', δηθαηνινγψληαο φπσο αλσηέξσ σο ελδηαθέξνλ γηα ηηο 
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ζπλερείο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζηε ρψξα. Δλψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ειηθίεο 

άλσ ησλ 60, είηε ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, είηε κέηξηα, είηε 

θαζφινπ. Απηφ ην κεηαθξάδνπκε σο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ιφγσ ειηθίαο (δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα εξγαζηαθά θαη κεηαβνιέο) κε ίζσο απψηεξε επηζπκία ηελ 

επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. 

5.8. Δθηίκεζε ηεο εηθόλαο πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

Ζ εθηίκεζε ηεο εηθφλαο πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη κηα 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε δηφηη πίζσ απφ ηα ΜΜΔ αληηθαηνπηξίδεηαη ε ζηάζε ηεο 

θνηλσλίαο. Με ηε δχλακε ησλ ΜΜΔ απηή ε ζηάζε εθδειψλεηαη, δίλνληαο ζηνπο 

κεηαλάζηεο έλα κήλπκα απνδνρήο ή απφξξηςεο.  

 

 

Ο πίλαθαο 18 θαη ην ζπλνδεπφκελν γξάθεκα, θαηαδεηθλχνπλ κηα αξλεηηθά 

πξνζθείκελε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη κεηαλάζηεο γηα ηελ πξνβνιή ηνπο ζηα ΜΜΔ. 

Καη ζηα δχν θχια νη απαληήζεηο είλαη ζρεδφλ νκνηνγελείο, κε ηελ αξλεηηθή εθηίκεζε 

λα δηαηεξεί ηα πςειφηεξα πνζνζηά, αθνινπζεί ε νπδέηεξε θαη ε κέηξηα ζηάζε. 

Γπζηπρψο ηα απνηειέζκαηα δε δείρλνπλ ζρεδφλ θακία ζεηηθή αληίιεςε. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ έληνλε εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηα κέζα 

θαη αθεηέξνπ ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ κέξνπο ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηα 

ειιεληθά ΜΜΔ. 
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Πίλαθαο 18. 

2006  Άλδξαο 

(%) 

Γπλαίθα 

(%) 

Αξλεηηθή 34% 37% 

Γελ μέξσ 13% 13% 

Θεηηθή 2% 1% 

Μέηξηα 22% 23% 

Οπδέηεξε 29% 27% 
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Πίλαθαο 19. 

 2006 0-25 25-50 50+ 

Αξλεηηθή 28% 37% 41% 

Γελ μέξσ 21% 9% 11% 

Θεηηθή 2% 1% 1% 

Μέηξηα 20% 24% 23% 

Οπδέηεξε 28% 29% 24% 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη λεφηεξεο ειηθίεο έρνπλ κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε ζε ζρέζε κε 

ηηο κεγαιχηεξεο πνπ δηαηεξνχλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αξλεηηθήο θαη κέηξηαο 

ζηάζεο. Δπίζεο κεγάιν πνζνζηφ ησλ λέσλ ρξεζηκνπνίεζε ηελ απάληεζε 'δελ μέξσ', 

θάηη πνπ δηθαηνινγνχκε σο ελζσκάησζε ζηε ρψξα ππνδνρήο, νπφηε δε ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. Οη κεζαίεο ειηθηαθέο νκάδεο δηαηεξνχλ κηα 

κέηξηα θαη νπδέηεξε εθηίκεζε. Σέινο νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο δηαηεξνχλ κηα έληνλα 

αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ δηθαηνινγψληαο απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά, δηφηη είλαη εθείλεο νη ειηθίεο πνπ βίσζαλ έληνλα ην ξαηζηζκφ απφ ηα 

κέζα ηα πξψηα ρξφληα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα.  
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Πίλαθαο 20. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζόινπ 33% 33% 

Λίγν 22% 24% 

Μέηξηα 33% 39% 

Πνιύ 12% 4% 
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Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη απφςεηο ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηθφλαο 

πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ δε θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη ηδηαίηεξα. Οη απαληήζεηο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα λα θαηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη εμίζνπ 

αξλεηηθά πξνζθείκελεο. Σε κηθξή δηαθνξά πνπ δηαθξίλνπκε ζηα δχν θχια είλαη ην 

ιίγν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη. 

Πίλαθαο 21. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

Καζόινπ 41% 23% 28% 33% 20% 

Λίγν 18% 27% 28% 22% 20% 

Μέηξηα 30% 48% 38% 33% 40% 

Πνιύ 11% 2% 6% 11% 20% 

 

 

Ζ ειηθία 18-30 θαίλεηαη λα είλαη πην 'απζηεξή' φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε γηα ηελ 

εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα 

κελ είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλν. Οη ειηθίεο 31-40 θαη 41-50 δηαηεξεί κηα πην 

κεηξηνπαζή ζηάζε. Δλψ νη ειηθίεο 51-60 θηλνχληαη κεηαμχ ηνπ θαζφινπ θαη κέηξηα, ε 
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ειηθία άλσ ησλ 60 ππεξηζρχεη ζε κέηξηα εθηίκεζε θαη απηφ πνπ εθπιήζζεη είλαη ε 

πνιχ θαιή εθηίκεζε πνπ έρεη έλα 20% ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ, γεγνλφο πνπ 

έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ηειείσο αξλεηηθή εθηίκεζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε 

ειηθηαθή νκάδα ζηελ έξεπλα ηνπ 2006. Παξφηη δειαδή είραλ βηψζεη ηεξάζηην 

ξαηζηζκφ, ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ πνπ έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε ρψξα θαη 

αληηκεησπίδεη πιένλ ζεηηθά ηελ πξνβνιή απφ ηα ΜΜΔ. 

5.9. Η ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο 

Θα θιείζνπκε ηε ζχγθξηζε ησλ δχν εξεπλψλ κε κηα εξψηεζε ε απάληεζε ηεο νπνίαο 

καο δίλεη πινχζηα απνηειέζκαηα γηα ην αλ έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο ή φρη νη 

αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο.  

Πίλαθαο 22. 

2006  Άλδξαο Γπλαίθα 

Καζεκεξηλά 15% 9% 

Πνηέ 40% 46% 

πάληα 24% 23% 

πρλά 22% 22% 

 

 

Ζ ζπρλή ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο φπσο αλαθέξακε θαη ζην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο καο αληηθαηνπηξίδεη κηα έληνλε ζχλδεζε κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο, κηα ηάζε γηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζχλδεζε κε ηελ παηξίδα, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζε κηα πην απνκνλσκέλε ζηάζε ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σα αιβαληθά 

λνηθνθπξηά δε θαίλεηαη λα έρνπλ ηφζν κεγάιε πξφζβαζε ζε δνξπθνξηθά θαλάιηα, 

παξφηη ην θφζηνο ελφο δνξπθνξηθνχ πηάηνπ ήηαλ ζρεηηθά πξνζηηφ (πεξίπνπ 173€ ην 
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2000
131

). ρεδφλ ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δείγκαηνο δελ έρεη θαζφινπ 

πξφζβαζε, ελψ ην ππφινηπν παξαθνινπζεί ζπάληα, ζπρλά θαη ηέινο θαζεκεξηλά ηα 

δνξπθνξηθά θαλάιηα.  

Πίλαθαο 23. 

2006  0-25 25-50 50+ 

Καζεκεξηλά 3% 14% 22% 

Πνηέ 53% 39% 38% 

πάληα 26% 24% 20% 

πρλά 18% 24% 20% 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ειηθίεο 0-25 δελ είλαη ηδηαίηεξα θαλαηηθέο κε ηα δνξπθνξηθά 

θαλάιηα, θάηη πνπ πεξηκέλακε θαη εμεγείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Καηαξράο ζε απηήλ 

ηελ ειηαθή νκάδα είλαη θαη νη θνηηεηέο  νη νπνίνη δε ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζην θφζηνο ηνπ δνξπθνξηθνχ πηάηνπ. Έπεηηα νη ειηθίεο απηέο απνηεινχληαη θαη απφ 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο (πνιινί έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα) θαη δελ έρνπλ 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο παξά κφλν σο παηξίδα ησλ γνληψλ ηνπο. Οη 

κεζαίεο ειηθηαθέο νκάδεο δηαηεξνχλ κεηξηνπαζή πνζνζηά, δηφηη πνιινί απφ απηνχο 

έρνπλ έξζεη ζε κηθξή ειηθία ζηελ Διιάδα, έρνπλ δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα ζηε ρψξα θαη ε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ δηαηεξείηαη ζε ηζνξξνπεκέλα 

επίπεδα. Σέινο νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο είλαη εθείλεο πνπ επηζπκνχλ ηε κεγαιχηεξε 

ζχλδεζε κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο, παξαθνινπζψληαο ηηο εηδήζεηο θαη ηα ηεθηαηλφκελα 

ζηελ παηξίδα ηνπο. Πνιιέο θνξέο νη κεηαλάζηεο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ έρνπλ θηάζεη 
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ζηε ρψξα γηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ησλ εγγνληψλ ηνπο, θαη έηζη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε εθφζνλ δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πίλαθαο 24. 

2006 Άλδξαο Γπλαίθα 

Δηδήζεηο 40% 38% 

Δλεκεξσηηθέο 24% 24% 

Σνπηθέο 3% 3% 

Κνπηζνκπνιηνύ 1% 3% 

Αζιεηηθά 16% 2% 

Σαηλίεο 30% 25% 

ίξηαι 5% 12% 

Σειεπαηρλίδηα 4% 5% 

 

 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηιέγνπλ νη κεηαλάζηεο, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, είλαη νη εηδήζεηο ηα ελεκεξσηηθά. Δπηπιένλ ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ παξαηεξείηαη φπσο θαη παξαπάλσ ζηηο αζιεηηθέο εηδήζεηο πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο κφλν άλδξεο θαη ηα ζίξηαι θπξίσο γπλαίθεο. Οη ηαηλίεο επίζεο είλαη 

ζηα βαζηθά ελδηαθέξνληα θαη ησλ δχν θχισλ. 

Πίλαθαο 25. 

2006 0-25 25-50 50+ 

Δηδήζεηο 23% 44% 50% 

Δλεκεξσηηθέο 20% 24% 31% 

Σνπηθέο 3% 3% 4% 

Κνπηζνκπνιηνύ 2% 2% 1% 

Αζιεηηθά 8% 11% 11% 

Σαηλίεο 24% 28% 32% 

ίξηαι 5% 9% 10% 
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Σειεπαηρλίδηα 4% 5% 3% 
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Σν ελδηαθέξνλ θαη ησλ ηξηψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θηλείηαη πξνο ηηο εηδήζεηο, ηα 

ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηαηλίεο. Με ηελ ειηθία ησλ 0-25 λα δηαηεξεί ηα πην 

ρακειά επίπεδα θαη ηελ ειηθία 50+ λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηδήζεηο. 

Σν γεγνλφο απηφ απνθαιχπηεη φια απηά πνπ αλαθεξζήθακε πην πάλσ γηα ηε ζηελή 

ζρέζε ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην θαζεκεξηλφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζε απηή.  

Πίλαθαο 26. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

Διιεληθέο ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο 

6% 6% 

Διιεληθά ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα 

13% 19% 

Αιβαληθέο ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο 

35% 21% 

Αιβαληθά ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα 

9% 16% 

Γελ έρσ δνξπθνξηθή 

ηειεόξαζε 

43% 48% 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 26 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κηζφ ζρεδφλ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο καο 

δελ έρεη δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, ελψ ε δηαθνξά ζηα δχν θχια έγθεηηαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ αλδξψλ γηα ελεκέξσζε θαη ησλ γπλαηθψλ γηα ςπραγσγία. Όζνλ 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ πξνγξακκάησλ νη αιβαληθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο 

έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, αθνινπζνχλ ηα ειιεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, 

έπεηηα ηα αιβαληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα θαη ηέινο νη ειιεληθέο ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006: Προτιμήςεισ δορυφορικών προγραμμάτων 
(ανά ηλικία)

0-25

25-50

50+



 
 

[79] 
 

 

 

Πίλαθαο 27. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

Διιεληθέο ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο 

2% 6% 13% 6% 20% 

Διιεληθά ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα 

14% 18% 16% 12% 20% 

Αιβαληθέο ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο 

18% 39% 42% 35% 20% 

Αιβαληθά ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα 

8% 12% 19% 12% 40% 

Γελ έρσ δνξπθνξηθή 

ηειεόξαζε 

57% 29% 36% 41% 40% 

 

 

Ζ κείσζε ηεο ρξήζεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο είλαη εκθαλήο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο, γεγνλφο πνπ απνδίδνπκε ζηελ αχμεζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Πιένλ ε 
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ελεκέξσζε αιιά θαη ε ςπραγσγία κπνξεί λα γίλεη δηαδηθηπαθά κε πνιχ κηθξφηεξν 

θφζηνο θαη πιεζψξα επηινγψλ.  

Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ δελ έρεη κεγάιε πξφζβαζε ζηε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε είλαη ε 

λεφηεξε κε πνζνζηά πνπ θηάλνπλ ην 57%. Οη κεζαίεο ειηθηαθέο νκάδεο ζηεξίδνπλ 

ζηαζεξά ηηο αιβαληθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ελψ ηα αιβαληθά ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 60. Οη ειιεληθέο 

ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ιακβάλνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά.  

5.10. Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο κεηαλάζηεο 

ην θαηαιεθηηθφ απηφ κέξνο ζα παξαζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

2014, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Θεσξνχκε φηη ν 

ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζην ρψξν ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη αληηθαζηζηά ζπλερψο ηα παξαδνζηαθά κέζα.  

5.10.1. πρλόηεηα ρξήζεο δηαδηθηύνπ αλά θύιν θαη ειηθία 

Πίλαθαο 28. 

2014 Άλδξεο Γπλαίθεο 

1-2 ώξεο/εκέξα 46% 42% 

3-4 ώξεο/εκέξα 20% 24% 

4+ ώξεο/ εκέξα 21% 18% 

Καζόινπ 13% 17% 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1-2 ϊρεσ/ημζρα 3-4 ϊρεσ/ημζρα 4+ ϊρεσ/ ημζρα Καθόλου

2014: υχνότητα χρήςησ διαδικτφου (ανά φφλο)

Άνδρεσ

Γυναίκεσ



 
 

[81] 
 

Παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο καο ζεξθάξεη ζην δηαδίθηπν 

ηνπιάρηζηνλ 1 κε 2 ψξεο ηελ εκέξα. Αθνινπζνχλ 3-4 ψξεο ηελ εκέξα, πάλσ απφ 4 

ψξεο ηελ εκέξα θαη θαζφινπ. Ζ δηαθνξά ζηα δχν θχια είλαη ειάρηζηε. 

 

Πίλαθαο 29. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1-2 ώξεο/εκέξα 33% 64% 56% 33% 20% 

3-4 ώξεο/εκέξα 34% 12% 6% 11% 20% 

4+ ώξεο/ εκέξα 32% 10% 9% 0% 20% 

Καζόινπ 1% 15% 28% 56% 40% 

 

 

Οη θαλαηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο είλαη θαη αλακελφκελν είλαη ε πξψηε 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-30 ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-2 ψξεο, 3-4 

ψξεο, πάλσ απφ 4 ψξεο ηελ εκέξα. Ζ δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-40 θαη 41-50 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην δηαδίθηπν 1-2 ψξεο ηελ εκέξα ελψ ππάξρεη θαη έλα 

πνζνζηφ 15% θαη 28% αληίζηνηρα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ. Ζ νκάδα απηή 

είλαη θαη ε πην ελεξγή ηνπ δείγκαηνο, επνκέλσο δηθαηνινγνχκε ηελ ειάρηζηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ ιφγσ εξγαζίαο θαη ππνρξεψζεσλ ή αθφκα ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ 

ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη ειηθίεο 51-60 είλαη εθείλεο πνπ ιηγφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν κε πνζνζηφ 56% , ν ιφγνο φπσο πξναλαθέξακε είλαη ε 

ίζσο ε έιιεηςε γλψζεσλ. Δλψ ε ειηθία άλσ ησλ 60 θαίλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

πξφζβαζε θαζψο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα θηάλεη ζην 60% 
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(θαηαλεκεκέλε ζε 1-2 ψξεο, 3-4 ψξεο, πάλσ απφ 4 ψξεο/εκέξα), θαη ηε κε ρξήζε λα 

θηάλεη ζην 40%.  

5.10.2. Λόγνο ρξήζεο δηαδηθηύνπ αλά θύιν θαη ειηθία 

Πίλαθαο 30. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

Δλεκέξσζε 43% 44% 

Φπραγσγία 29% 27% 

Δπηθνηλσλία κε 

ζπγγελείο ζηε ρώξα 

πξνέιεπζεο 

21% 29% 

Παηρλίδηα 2% 0% 

 

 

 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ καο δείγκα 

απνδεηθλχεη φηη είλαη ε ελεκέξσζε θαη γηα ηα δχν θχια θαη αθνινπζεί ε ςπραγσγία. 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγελείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαίλεηαη λα απαζρνιεί ιίγν 

πεξηζζφηεξν ην γπλαηθείν θχιν, ελψ ηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν δε θαίλεηαη λα 

ελδηαθέξνπλ ηνπο κεηαλάζηεο παξά κφλν έλα ειάρηζην πνζνζηφ αλδξψλ. 

Πίλαθαο 31. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

Δλεκέξσζε 43% 56% 47% 11% 20% 

Φπραγσγία 44% 12% 10% 28% 0% 

Δπηθνηλσλία κε 

ζπγγελείο ζηε ρώξα 

πξνέιεπζεο 

 

11% 

 

33% 

 

41% 

 

28% 

 

80% 

Παηρλίδηα 2% 0% 0% 0% 0% 
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Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ δείγκαηνο καο αλά ειηθία. 

18-30: νη λένη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε θαη ςπραγσγία. Σν ελδηαθέξνλ γηα επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπγγελείο ζηε ρψξα είλαη ειάρηζην θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί απφ 

απηνχο απνηεινχλ κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, έρνπλ αλαπηχμεη ειιεληθή ηαπηφηεηα 

θαη νη ζρέζεηο κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο είλαη ηππηθέο.  

31-40 & 41-50: νη κεζαίεο ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγελείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Με 

ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ςπραγσγία θαη κεδεληθφ γηα παηρλίδηα. Ζ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ κεηαηξέπεηαη ζε δίνδν επηθνηλσλίαο κε ηελ παηξίδα θαη ηνπο ζπγγελείο. 

51-60: νη ειηθίεο απηέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπγγελείο.  

άλσ ησλ 60: ην πνζνζηφ ηνπ 80% πνπ θαηαιακβάλεη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπγγελείο, απνδεηθλχεη ηελ έληνλε επηζπκία ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ γηα ζχλδεζε 

κε ηελ παηξίδα ηνπο. Σν γεγνλφο φηη ζε απηή ηελ ειηθία θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απνδεηθλχεη ηελ ηάζε γηα ζπλερή 

επηθνηλσλία θαη επαθή.  
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5.10.3. Μεηαλάζηεο θαη social media αλά θύιν θαη ειηθία 

Πίλαθαο 32. 

2014 Άλδξαο Γπλαίθα 

Facebook 66% 58% 

Instagram 0% 2% 

Skype 16% 17% 

Twitter 6% 9% 

Youtube 10% 9% 

Άιιν 2% 1% 

Γε ρξεζηκνπνηώ 12% 20% 

 

 

Σν Facebook θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε θαη ζηα δχν θχια, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ. Αθνινπζεί ην Skype πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγελείο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο θαη ε θαηεγνξία δε ρξεζηκνπνηψ ζηελ νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

είλαη γπλαίθεο. Youtube θαη Twitter αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά.  

Πίλαθαο 33. 

2014 18-30 31-40 41-50 51-60 άλσ ησλ 

60 

Facebook 84% 59% 39% 6% 20% 

Instagram 2% 0% 0% 0% 0% 

Skype 9% 22% 29% 18% 20% 

Twitter 7% 8% 10% 0% 0% 

Youtube 12% 4% 0% 18% 40% 

Άιιν 3% 0% 0% 0% 0% 

Γε 

ρξεζηκνπνηώ 

1% 16% 29% 65% 40% 
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Ζ ειηθία 18-30 θαηά 84% ρξεζηκνπνηεί ην Facebook, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

πνζνζηφ ηνπ 1% πνπ δε ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Απηφ θαλεξψλεη 

ηελ έληνλε ζρέζε πνπ έρνπλ νη λεφηεξε κε ην δηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Δπίζεο νη ειηθίεο 31-40 θαη 41-50 ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην Facebook θαη 

αθνινπζεί ην Skype. Οη ειηθίεο 51-60 είλαη εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν απφ 

φιεο ηα θνηλσληθά δίθηπα κε πνζνζηφ 65%. Δλψ νη ειηθίεο άλσ ησλ 60 πξνηηκνχλ 

αξρηθά ην Youtube θαη έπεηηα ην Skype ελψ πνζνζηφ 40% δε ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

1. Ζ έιιεηςε εηνηκφηεηαο απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ ππνδνρή 

ηέηνηνπ φγθνπ κεηαλαζηψλ, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηέπεηηα 

αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηα ειιεληθά ΜΜΔ.  Ζ επίδεημε 

ξαηζηζηηθψλ ζέζεσλ θαη νη ηάζεηο εληππσζηαζκνχ απφ πιεπξάο ΜΜΔ 

δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο γλψκεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δπζηπρψο 

αληαλαθινχζαλ ηελ εζληθή αληίιεςε. Οη εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

απέδεημαλ κηα γεληθφηεξε ήπηα πξνβνιή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ.  

 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε κηα ακνηβαία δπζπηζηία 

αλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηα ΜΜΔ. Παξφια απηά ππήξραλ αμηφινγεο 

πξνζπάζεηεο ζχγθιηζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Καηαγξάθνληαο φκσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηθφλαο πνπ 

πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα εθείλνπο ηα πνζνζηά απνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε 

δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ αξλεηηθή πξνβνιή ηνπο.  

 

3. Οη απαληήζεηο ζηελ έξεπλα πεδίνπ κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο απνδεηθλχνπλ 

ην ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ. Οη κεηαλάζηεο ηεο α΄γεληάο 

δηαηεξνχλ κηα απφιπηε ζηάζε (θπξίσο αξλεηηθή) γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

ειιεληθά ΜΜΔ δηθαηνινγεκέλε απφ ην γεγνλφο ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηνπο θαηά ηελ άθημε ηνπο ζηε ρψξα. Δλψ νη κεηαλάζηεο β΄γεληάο επηδεηθλχνπλ 

πην κεηξηνπαζή ζηάζε, αδηαθνξψληαο πνιιέο θνξέο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

παηξίδαο ηνπο θαη δείρλνληαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα ππνδνρήο 

ηνπο θαζψο έρνπλ δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηε ρψξα θαη ε 

ζχλδεζε κε ην παξειζφλ δηαηεξείηαη ζε ηζνξξνπεκέλα επίπεδα. 

 

4. Ζ ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηνο καο 

(θπξίσο Αιβαλνί) βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, είηε ιφγσ θφζηνπο 

είηε ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο. Οη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

πξνηηκνχλ ηα ελεκεξσηηθά θαλάιηα ηεο παηξίδαο ηνπο γηα πην έγθπξε 

ελεκέξσζε.  
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5. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θπξηαξρεί πιένλ ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο σο 

θχξηα πεγή ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο αιιά θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπγγελείο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Οη κεγαιχηεξεο ειηθίεο είλαη εθείλεο πνπ 

δηαηεξνχλ ηηο επαθέο κε ηελ παηξίδα ηνπο.  

 

6. Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν έξεπλεο απνθαιχπηεη ηελ νκαιή εμέιημε ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ.   

 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή 

ελζσκάησζε κε απμεκέλεο ηηο ηάζεηο θνηλσληθνπνίεζεο απφ πιεπξάο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηα ΜΜΔ γηα αληηθεηκεληθή 

πξνβνιή ηνπο. Ζ πιήξεο θνηλσληθή ελζσκάησζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν 

εάλ ππάξρεη αθελφο πξαγκαηηθή επηζπκία γηα ελζσκάησζε θαη αθεηέξνπ 

εηιηθξηλήο απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ηαηηζηηθά 

Ζ κεηαλάζηεπζε ζηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

* eurostat, δεδνκέλα 2012 
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Πίλαθαο 2. Ζ ζχλζεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ αλά εζληθφηεηα 
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               * eurostat, δεδνκέλα 2012 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Δ.Δ. 

* http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2012/12/muslims-in-france1.jpg 

  

http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2012/12/muslims-in-france1.jpg
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Δξσηεκαηνιόγην 2006 

Μεηαλάζηεο & ΜΜΔ ζηελ Διιάδα 
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Τι είδξσπ εκπξμπέπ ακξύςε; 

 Ειδήρειπ 

 Εμημεοωςικέπ 
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Πξιξ ςηλεξπςικό ρςαθμό ποξςιμάςε; 
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Πξια μξμίζεςε όςι είμαι η εικόμα πξσ ποξβάλλξσμ ςα ελλημικά ΜΜΕ για ςξσπ 

μεςαμάρςεπ; 
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Δξσηεκαηνιόγην 2014 
Στο πλαίςιο διπλωματικήσ εργαςίασ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδών του τμήματοσ 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ διεξάγεται ζρευνα 

με ςκοπό την εξαγωγή χρήςιμων ςυμπεραςμάτων, όςον αφορά τη χριςθ των Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ από τουσ Μετανάςτεσ. 

Ο χρόνοσ που απαιτείται για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου δεν είναι παραπάνω από 2 

λεπτά. Η βοήθεια ςασ κρίνεται απαραίτητη και πολφτιμη. Ευχαριςτοφμε! 

 

1. Είςτε ευχαριςτθμζνοι από τθν εικόνα που προβάλλουν τα ελλθνικά ΜΜΕ για τουσ 

μετανάςτεσ; 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου 

 

2. Σασ απαςχολοφν οι εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα; 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου 

 

3. Μακαίνετε κακθμερινά νζα από τθ χώρα ςασ; 

Ναι Όχι 

 

4. Θεωρείτε ότι τα ελλθνικά ΜΜΕ αςχολοφνται ικανοποιθτικά με τα προβλιματα των 

μεταναςτών; 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου 

 

5. Πιςτεφετε ότι τι διαδίκτυο ςασ ζχει φζρει πιο κοντά ςτθν πατρίδα ςασ με τθν ταχφτθτα 

τθσ πλθροφορίασ και τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο; 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου 

 

6. Ποιο από τα παρακάτω ΜΜΕ προτιμάτε; 

Ραδιόφωνο Σηλεόραςη Εφημερίδεσ Διαδίκτυο 

 

7. Πόςο ςυχνά ακοφτε ραδιόφωνο; 

Καθημερινά 3 φορζσ/ εβδομάδα 1 φορά/ εβδομάδα Καθόλου 

Φφλο  Άνδρασ Γυναίκα 

Ηλικία  18-30 31-40 41-50 

51-60 60+  

Μόρφωςη Τποχρεωτική Εκπαίδευςη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη Σεχνολογική Εκπαίδευςη 

Πανεπιςτημιακή Εκπαίδευςη Μάςτερ/ Διδακτορικό  

Σόποσ Διαμονήσ Μεγάλο Αςτικό Κζντρο Μικρό Αςτικό Κζντρο Κωμόπολη 

Χωριό   

Περίοδοσ  
Μετανάςτευςησ 

1991-1996 1997-1999 1999 και ζπειτα 

   

Βίωςη ρατςιςμοφ 
και ξενοφοβίασ 
από τουσ ντόπιουσ 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια 

Λίγο Καθόλου  
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8. Πόςο ςυχνά παρακολουκείτε τθλεόραςθ; 

Καθημερινά 3 φορζσ/ εβδομάδα 1 φορά/ εβδομάδα Καθόλου 

 

9. Τι είδουσ τθλεοπτικά προγράμματα προτιμάτε; 

Ενημερωτικά Ψυχαγωγικά Εκπαιδευτικά  Σαινίεσ 

 

10. Ζχετε δορυφορικι τθλεόραςθ; Αν ναι ποια προγράμματα προτιμάτε; 

Ελληνικζσ 
ενημερωτικζσ 
εκπομπζσ 

Ελληνικά 
ψυχαγωγικά 
προγράμματα 

Αλβανικζσ 
ενημερωτικζσ 
εκπομπζσ 

Αλβανικά 
ψυχαγωγικά 
προγράμματα 

Δεν ζχω 
δορυφορική 
τηλεόραςη 

 

11.  Διαβάηετε περιςςότερο τον τοπικό ι τον μεταναςτευτικό Τφπο; 

Σοπικό  Μεταναςτευτικό 

 

12. Με τι ςυχνότθτα χρθςιμοποιείτε τον Τφπο; 

Καθημερινά 3 φορζσ/ εβδομάδα 1 φορά/ εβδομάδα Καθόλου 

 

13. Τα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί θ παρουςία μεταναςτευτικών Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ. Εςείσ ποιο από τα παρακάτω προτιμάτε; 

Ραδιόφωνο Σηλεόραςη Σφποσ Διαδίκτυο 

 

14. Με ποια ςυχνότθτα χρθςιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

Καθόλου 1-2 ϊρεσ /ημζρα 3-4 ϊρεσ / ημζρα 4+ ϊρεσ /ημζρα 

 

15. Ο κυριότεροσ λόγοσ τθσ χριςθσ διαδικτφου είναι... 

Ενημζρωςη Ψυχαγωγία Επικοινωνία με τουσ 
ςυγγενείσ ςτη χϊρα 
προζλευςησ 

Παιχνίδια 

 

16. Τα site που επιςκζπτεςτε είναι παραπάνω ελλθνικά ι αλβανικά; 

Ελληνικά Αλβανικά 

 

17. Χρθςιμοποιείτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ; Αν ναι ποια προτιμάτε; 

Facebook Twitter Instagram Skype Youtube Άλλο Δε χρηςιμοποιϊ 

 

18.  Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

Πάρα πολφ Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου 

 

19. Για ποιο λόγο κυρίωσ χρθςιμοποιείτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

Ψυχαγωγία Ενημζρωςη Επαφή με τουσ 
ςυγγενείσ ςτη χϊρα 
προζλευςησ 

Γνωριμίεσ Παιχνίδια 
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