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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αφενός να μελετήσουμε την 

πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου για την 

ανεύρεση των κοινωνικών και πολιτισμικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες στην καθημερινότητα τους στην Ελλάδα ειδικότερα στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγείας. Συγκεκριμένα , μελετάται αν η Ελλάδα 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται την πολιτισμική πολυμορφία στο εσωτερικό τους , η 

οποία αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την ένταξη των μεταναστών. Από την 

έρευνα προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή  Ένωση ενώ στα κείμενα της υιοθετεί την αρχή της 

ισότητας των πολιτισμών και σέβεται τους πολιτισμούς  παρουσιάζει αδυναμία στην 

διαμόρφωση μιας κοινή πολιτικής για την πολιτισμική πολυμορφία. Επιπροσθέτως, ο  

κύριος προβληματισμός της εργασίας επικεντρώνεται στο κατά πόσον η ελληνική  

κοινωνία, ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης είναι «ώριμη» να δεχτεί το μεγάλο 

όγκο των μεταναστών. Προβληματίζει, δηλαδή, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, η 

οποία δείχνει πώς μεταβάλλονται οι σχέσεις τους ατομικά αλλά και συλλογικά, σε 

επίπεδο κοινοτήτων με τον πληθυσμό της Ελλάδας.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας υπήρξε σημαντική η συμβολή 

ορισμένων ανθρώπων , τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω.  

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Κωνσταντίνο 

Ζαφειρόπουλο, για τις καθοδηγητικές του κατευθύνσεις για την διεξαγωγή της έρευνας 

και για την σύνταξη της εργασίας καθώς  και για τις πολύτιμες συμβουλές του στη 

χρήση του στατιστικού λογισμικού  του spss,  με το οποίο έγινε η στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με 

βοήθησαν στην διεξαγωγή της  έρευνας. Ειδικότερα, τους κοινωνικούς λειτουργούς και 

επιστήμονες, τους ψυχολόγους , τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και άλλους είτε 

εργαζόμενους είτε εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την διαχρονικότητα του φαινομένου της μετανάστευσης, 

γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της πολυπολιτισμικότητας δεν μας παραπέμπει σε ένα 

ιστορικό νέο στάδιο εξέλιξης των κοινωνιών, αφού πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

συναντάμε και σε παλαιότερες εποχές. Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες του παρελθόντος 

διαφέρουν από τις σημερινές επειδή οι κοινωνικοί – ιστορικοί παράγοντες, που 

επηρέαζαν τις κοινωνίες τότε έχουν αλλάξει. Η πολυπολιτισμικότητα στις σημερινές 

κοινωνίες δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της μετανάστευσης αλλά και αποτέλεσμα της 

πολιτισμικής διαφοροποίησης στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών λόγω διαδικασιών 

εκμοντερνισμού. Οι σύγχρονές κοινωνίες είναι ανοιχτές κοινωνίες και προήλθαν από τη 

ριζική μεταμόρφωση των παραδοσιακών κοινωνιών. Οι αλλαγές στην οικονομία, η 

παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κοινωνίας της 

πληροφορίας, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και η μετανάστευση προκαλούν στις 

κοινωνίες ριζικές μεταβολές και καταστάσεις πολιτισμικού και θρησκευτικού 

πλουραλισμού.  

Στον 20ο αιώνα οι πολιτισμικές διαφορές μέσα στην ίδια κοινωνία είναι κυρίως 

αποτέλεσμα της μετανάστευσης.Oι πληθυσμιακές μετακινήσεις και η συνύπαρξη 

διαφορετικών πολιτισμών στον ίδιο χώρο δεν αποτελούν τωρινό φαινόμενο, ωστόσο η 

πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες αυτές επικεντρώνεται στην 

ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητά τους. Η πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται σε 

ουσιώδεις αλλαγές που συντελούνται στη δομή της κοινωνίας υπό την επίδραση της 

συνύπαρξης πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις, αξίες 

και τρόπο ζωής. Άρα η πολυπολιτισμικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη της 

διαφορετικότητας.  

Με την έξαρση του φαινομένου της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες του 

20ου αιώνα  στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται το ζήτημα αν οι 

μετανάστες που αποτελούν ετερότητα στις χώρες υποδοχής  μπορούν να ενταχθούν 

αρμονικά σε αυτές. Το ζήτημα της ετερότητας , τόσο της πολιτισμικής όσο και της 

θρησκευτικής, απασχολεί έντονα την σύγχρονη Ευρώπη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση αποτελείται από κράτη μέλη που το καθένα έχει διαφορετική ιστορία και 

παραδόσεις αλλά συμμερίζονται κοινές αρχές και αξίες έχει δημιουργήσει ένα 

πολιτιστικό πλουραλισμό. Ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούσαν κύρια πηγή 

μετανάστευσης του πληθυσμού τους προς τις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες και 

συνήθιζαν να στέλνουν εργατικό δυναμικό στις υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ μετατρέπονται 

σε χώρες υποδοχής μεταναστών από τον τρίτο κόσμο , την Ασία και τις πρώην 

Σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης. Μια σειρά από τέτοιες χώρες είναι η Πορτογαλία, η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. 

Στις ευρωπαϊκές χώρες, η ξαφνική μετάβαση από κοινωνίες με σχετική 

γλωσσική, εθνολογική και θρησκευτική ομοιογένεια, σε κοινωνίες πολυγλωσσίας και 

πολυπολιτισμικές, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.  Όσοι αισθάνονται πως 

απειλούνται από τις αλλαγές αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και φόβο τη νέα 

πραγματικότητα, ενώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο εθνοκεντρικός και ξενοφοβικός 

πολιτικός λόγος. Τα ακροδεξιά κόμματα διατείνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει 

από ισλαμοποίηση, λόγω των δημογραφικών τάσεων - ραγδαία συρρίκνωση του 

πληθυσμού της ΕΕ και ταχύτατη επέκταση του ισλαμικού κόσμου. Οι θεωρίες 

συνωμοσίας, περί σκοτεινών σχεδίων ισλαμοποίησης, μέσω της προώθησης των 

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, γνωρίζουν σήμερα μεγάλη άνθηση. Ωστόσο, 

η ίδια η ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει ως βάση τη φυλετική, εθνική, 

θρησκευτική και πολιτισμική διαφορετικότητα, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων και αγαθών. Η χρεοκοπία των ιδεολογικών ερεισμάτων του ρατσισμού και η 

φρίκη των πολέμων οδήγησε τους λαούς της Ευρώπης στη συνειδητοποίηση ότι η 

ευημερία και η πρόοδος επιτυγχάνονται μόνο μέσα από την αρμονική συνύπαρξη, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των ανθρώπων. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα πρώτα της βήματα, έθεσε ως προτεραιότητα την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων 

πάσης μορφής (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-1950). 

Η μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών, αποτελεί μια πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και έχει φέρει 

σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των πολιτών της χώρας. Η ξαφνική και 

μαζική εισροή ξένου πληθυσμού στις αρχές δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε κοινωνικές 

συνέπειες που έχουν αντιμετωπίσει και άλλες χώρες υποδοχής όπως κοινωνικό 

αποκλεισμό, ρατσιστικές συμπεριφορές , αδυναμία στην άσκηση ατομικών, κοινωνικών 
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και πολιτικών δικαιωμάτων , άνιση μεταχείριση στους τομείς της εργασίας, της 

στέγασης, της υγείας , της εκπαίδευσης κτλ. Η ένταξη του κάθε μετανάστη συνδέεται με 

την πρόσβαση σε αυτούς τους τομείς. Ως προς την προέλευση των μεταναστών , ο 

μεγάλος αριθμός των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες  που έχουν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα, το ευρύ φάσμα πολιτισμικών προτύπων, κοινωνικών αξιών 

, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις τους επηρεάζουν το βαθμό ένταξης τους στην ελληνική 

κοινωνία. Ακόμη, οι λόγοι που ωθούν κάθε εθνική κατηγορία να μεταναστεύσει , ο 

θεληματικός ή αναγκαστικός χαρακτήρας της μετακίνησης τους , προδιαθέτει ευνοϊκά ή 

μη την προσαρμογή τους. Αποτελεί πραγματικότητα, πώς οι εφαρμοζόμενες 

μεταναστευτικές πολιτικές δεν βοηθούν τους μετανάστες να ενταχθούν και πώς οι 

πολιτισμικές διαφοροποιήσεις τους στην Ελλάδα δεν γίνονται σεβαστές και αν αυτό 

συμβεί, γίνεται ελάχιστες φορές (Σκουραδάκη2007). 

Η συμβίωση διαφορετικών πολιτισμών μέσα στην ίδια την κοινωνία ωστόσο 

δημιουργεί προκαταλήψεις και στερεοτυπικές σκέψεις , οι οποίες εμπλέκουν 

συναισθηματικά τους ανθρώπους σε μια αρνητική προδιάθεση για τον «άλλον» και 

οδηγούν στην εμφάνιση συγκεκριμένων στάσεων προς τους μετανάστες και στην 

εκδήλωση του κοινωνικού αποκλεισμού.  Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει μια 

πολιτισμική διάσταση γιατί η κοινωνία της υποδοχής δεν γνωρίζει την πολιτισμική 

ταυτότητα των μεταναστών. Συνεπώς, η παρούσα εργασία προσπαθεί να διερευνήσει 

τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην 

καθημερινότητα τους στην ελληνική κοινωνία, ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, 

της απασχόλησης και της υγείας.  

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος έγινε με τον συνδυασμό της 

κατάλληλης θεωρίας σε συνδυασμό με έρευνα. Το πρώτο μέρος  της εργασίας  

αποτελείται από  τα κεφάλαια όπου γίνεται βιβλιογραφική προσέγγιση για την έννοια της 

πολιπολιτισμικότητας και του πολιτισμού, ακολουθεί η αναφορά στην μετανάστευση 

στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή ένωση , τέλος η θεωρία εστιάζει στα εμπόδια των 

μεταναστών στην Ελλάδα  στην κοινωνική ένταξη και ειδικότερα στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της εργασίας και της υγείας.  

Το δεύτερο μέρος αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας στο οποίο 

παραθέτονται ο σκοπός και οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία της 

έρευνας, τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και η περιγραφή του δείγματος. 
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Ακολουθούν οι πίνακες συχνοτήτων και ο σχολιασμός τους καθώς και η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. Στο τελευταίο κομμάτι παρατίθενται αναλυτικά η βιβλιογραφία.  

OΡΙΣΜΟΙ 

 

Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας 

στην οποία διαμένει ή δεν έχει ιθαγένεια. Αυτό που χαρακτηρίζει τον αλλοδαπό στο 

εθνικό κράτος είναι η «πολιτικοποίηση»  του. Οι βασικές κατηγορίες αλλοδαπών, 

ανάλογα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει, είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. 

O Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (2004)1 ορίζει τη μετανάστευση ως μία 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη «μετακίνηση προσφύγων, εκτοπισμένων και 

ξεριζωμένων ατόμων, καθώς και οικονομικών μεταναστών». Ο ορισμός αυτός καλύπτει 

τόσο τις ακούσιες όσο και τις εκούσιες μετακινήσεις. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετανάστης είναι το άτομο που διαμένει για τουλάχιστον 6 

μήνες μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας του. Στην περίπτωση που βρίσκεται εντός 

των συνόρων της χώρας του λέγεται εσωτερικός μετανάστης, και στην περίπτωση που 

βρίσκεται εκτός συνόρων της χώρας του λέγεται εξωτερικός ή διεθνής μετανάστης. 

Νόμιμοι μετανάστες είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει και παραμένουν 

νόμιμα στη χώρα, η παρουσία τους έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και είναι 

εφοδιασμένα με την απαιτούμενη άδεια παραμονής και εργασίας. Οι μετανάστες ξένης 

εθνικότητας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1) Όσοι προέρχονται από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 

έχουν δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης 

2)Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, για την είσοδο και παραμονή των οποίων στη χώρα 

απαιτείται διαδικασία προέγκρισης. 

          Παράτυποι μετανάστες είναι εκείνοι που δεν έχουν την απαραίτητη άδεια από το 

νόμο ή τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπουν ή να παραμείνουν σε μια 

χώρα. Είναι λάθος να χρησιμοποιείται ο όρος παράνομος ή λαθρομετανάστης  για να 

                                                           
1
 Βλ https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82 
 

https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
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περιγράψει άτομα που έχουν περάσει τα σύνορα μέσω ανεπίσημων οδών καθώς έτσι 

παραβιάζεται το δικαίωμα τους για ίση μεταχείριση. Ακόμη, από νομική πλευρά είναι 

λάθος γιατί η έλλειψη εγγράφων από μόνη της δεν αποτελεί αδίκημα. Η  χρήση  του 

όρου «παράνομος μετανάστης ή λαθρομετανάστης» οδηγεί στην μη αποδοχή των 

μεταναστών χωρίς χαρτιά και στην αντιμετώπιση τους ως απειλή από την κοινωνία.2 

Ως οικονομικός μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που αποδημεί για βελτίωση 

της οικονομικής του κατάστασης (ΕΚΚΕ, 2008)3. 

Ως πρόσφυγες ορίζονται οι  αλλοδαποί οι οποίοι προστατεύονται σύμφωνα με το 

Άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του 

Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης, εφόσον βρίσκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους, 

λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης, εξαιτίας της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεών τους και οι οποίοι, για τον λόγο αυτό, 

αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. 

Ένας ορισμός για την κοινωνική ένταξη που πρότεινε η Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (ESC) της ΕΕ (2004),είναι αυτός της πολιτικής ένταξης, «που βασίζεται στη 

σταδιακή εξίσωση των δικαιωμάτων και καθηκόντων των μεταναστών, όπως και της 

πρόσβασης τους σε αγαθά και υπηρεσίες, με τα δεδομένα που ισχύουν και για τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, υπό συνθήκες ίσων ευκαιριών και ίσης αντιμετώπισης».4 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται στην απουσία κοινώς αναγνωρισμένων 

και θεσμοθετημένων δικαιωμάτων και συγκροτείται ως αντίθεση στην ενσωμάτωση του 

ατόμου στο κοινωνικό σύστημα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει σαν αποτέλεσμα μια 

συνολική αδυναμία συμμετοχής του ατόμου στις διαφορετικές εκφάνσεις της 

καθημερινότητας (Παπαδοπούλου , 2012). Σε σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ο κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνει το ανεπαρκές εισόδημα, την εργασία και 

εκδηλώνεται σε τομείς όπως τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία και την πρόσβαση 

σε υπηρεσίες και περιλαμβάνει όχι μόνο άτομα αλλά και ομάδες του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με την Κασιμάτη (2003) ως κοινωνικό αποκλεισμό ονομάζουμε την 

παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών όπως είναι η 

                                                           
2
 βλhttps://www.praksis.gr/assets/deltia-typou/press_release_migrants_world_day.pdf 

3
https://www.ekke.gr/publications/wp/wp18.pdf 

4
Βλ. Κολωνιώτη Ι (2012) Πτυχιακή εργασία ¨Ευρωπαική Ένωση και μετανάστευση. Ευκαιρίες και προκλήσεις , ΤΕΙ 

Ηπείρου , Σχολη διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα λογιστικής, Πρέβεζα 
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εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη κλπ. η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως σε 

οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση.  

 

 

1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα5 (multiculturalism) δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια 

κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία. 

Σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας η πολυπολιτισμικότητα παραπέμπει στην 

αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό και στην προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση 

τη δημογραφική σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας και εκφράζει την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Η πολιτισμική διαφορετικότητα εκφράζεται μέσω του συστήματος 

αξιών, των προτύπων ζωής και διαβίωσης, της κοινωνικής οργάνωσης και 

συμπεριφοράς, του ενδυματολογικού κώδικα, της τέχνης και της λογοτεχνίας, καθώς και 

της φιλοσοφικής θεώρησης του κόσμου. 

O πολιτισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε κοινωνίας και συμβάλλει τόσο 

στη μορφή και στην οργάνωσή της, όσο και στη διαμόρφωση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με Παλτόγλου και Τράντα (2009) ο  πολιτισμός είναι 

πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο συστημάτων που εμπεριέχει γνώσεις, 

πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, γλώσσες. O Banks ορίζει τον πολιτισμό 

ως τρόπο και στάση ζωής, που διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες, ιστορικές, 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. (Banks, 1991: 70-76). Κατά αυτό τον 

τρόπο, οι πολιτισμοί συνεχώς αλλάζουν, δεν είναι στατικοί και αποκτούν διαφορετικό 

περιεχόμενο ανάλογα με το ιστορικό πλαίσιο. Ο όρος «κουλτούρα» αναφέρεται στον 

προσδιορισμό ενός ολόκληρου τρόπου ζωής και διάφορων δραστηριοτήτων, απόψεων 

εθίμων ενός λαού, μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας. 

Οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας σε ορισμένους θεωρητικούς 

τείνουν να ταυτίζονται, ενώ σε άλλους διακρίνονται λεπτές διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ  τους. Ο τρόπος ζωής, η καθημερινή πρακτική, ο τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις, 

                                                           
5
Πολιτισμικότητα, μετανάστευση και εκπαίδευση http://www.koinosnous.com/home/ekthesi-ekfrasi/themata-

ekthesis/polypolitismikotita-kai-ekpaideusi 
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οι στάσεις διαμορφώνονται σημαντικά από τις πολιτισμικές αξίες μιας κοινωνικής 

ομάδας. Χαρακτηριστικό στοιχείο του πολιτισμού είναι ότι υιοθετείται από τα άτομα 

χωρίς αποδείξεις και προσδίδει στην ομάδα ή την κοινωνία μια ομοιομορφία με τα δικά 

της πρότυπα, χαρακτηριστικά και νόρμες (Giddens A.,2002,  Νοβα-Καλτσούνη 

Χ.,2000). 

Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Γκέφου- Μαδιανού (1999)συγκεκριμένα στοιχεία 

όπως η καταγωγή, το φύλο, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, ο πολιτισμός 

χαρακτηρίζουν μια ομάδα ή ένα άτομο και το εντάσσουν σε ένα σύνολο, το οποίο 

διαφοροποιείται έναντι της πλειοψηφίας και όσων θεωρούνται όμοιοι, κανονικοί, 

γνωστοί και οικείοι. Κατά αυτό τον τρόπο χαρακτηριστικό στις πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες είναι η διαφορά , η «ετερότητα». Δεδομένου ότι στις σύγχρονες κοινωνίες οι 

σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των λαών δεν είναι πολιτικές και οικονομικές αλλά 

πολιτιστικές κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά στην πολιτισμική ετερότητα. Σύμφωνα 

με τον Νικολάου (2008) το ζήτημα της ετερότητας, αποτελεί αίτημα για αναγνώριση, 

προστασία και διατήρηση των διαφόρων «πολιτισμικών ταυτοτήτων» που συνθέτουν τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Ωστόσο, η έννοια της ετερότητας δημιουργεί μια προβληματική 

στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες γιατί η πολιτισμική διαφορά δηλώνει την ποικιλία που 

υπάρχει από πολιτισμό σε πολιτισμό και θέτει το ζήτημα της πολιτισμικής ιεραρχίας.  

Υπάρχουν πολιτισμοί που χαρακτηρίζονται ανώτεροι, σημαντικότεροι, πιο ανεπτυγμένοι 

και κάποιοι άλλοι που θεωρούνται κατώτεροι και λιγότερο ή καθόλου ανεπτυγμένοι. Τα 

κριτήρια με τα οποία οι άλλοι πολιτισμοί γίνονται αντιληπτοί προέρχονται από την 

εκάστοτε κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα. Όσοι πολιτισμοί δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια 

αξιολογούνται αρνητικά και θεωρούνται ότι υστερούν (Scheller 989:175). Σύμφωνα με 

Παλτόγλου και  Τράντα (2009) κάθε πολιτισμός ή έθνος πρέπει να κρίνεται με βάση τις 

δικές τους του αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτή η οπτική είναι αναγκαία για να 

μπορέσει κανείς να κατανοήσει τις διαρκείς μεταβολές και διαστάσεις μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Νικολάου (2005:209-210) «Κανένας 

πολιτισμός δεν είναι μόνος του, αλλά οι πολιτισμοί διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν άρα 

εξελίσσονται».  

Σε «πολυπολιτισμικές» κοινωνίες, που βρίσκονται υπό «μεταναστευτική πίεση» 

και ζουν διάφορες εθνοτικές-πολιτισμικές ομάδες, πρέπει να αναγνωρισθεί η εθνοτική - 

πολιτισμική πολλαπλότητα. Σεβασμός και αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων μιας 

άλλης κουλτούρας δεν σημαίνει βεβαίως αποδοχή, χωρίς κριτική, όλων των κανόνων 
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αυτής της κουλτούρας. Σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες μπορεί το σύνταγμα του κράτους 

δικαίου να ανεχθεί μόνο τρόπους ζωής, οι οποίοι συνδέονται με μη φονταμενταλιστικές 

παραδόσεις, διότι η νομικά ισότιμη συνύπαρξη αυτών των τρόπων ζωής επιθυμεί την 

αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών πολιτισμικών ιδιοτήτων των μελών» 

(Habermas, 1993). Κατόπιν τούτου, η αναζήτηση κοινών κριτηρίων εκτίμησης και 

αξιολόγησης θεωρείται αναγκαία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν τέτοια κριτήρια. 

Σύμφωνα με Πανταζή6 μια κρίσιμη πρόκληση για τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι, 

επομένως, το να αποδέχονται τις πολιτισμικές διαφορές χωρίς να παραβιάζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.Αφενός όλα τα μέλη μιας φιλελεύθερης κοινωνίας έχουν (ως 

αρχή αν όχι εμπράκτως) το δικαίωμα να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ίσες 

ευκαιρίες. Αφετέρου, έχουν επίσης το δικαίωμα να είναι διαφορετικοί. Συμπερασματικά, 

στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό 

μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο άνθρωπος είναι μέλος πολλών ομάδων και η 

ταυτότητα του επηρεάζεται από όλες τις κοινωνικές ομάδες.  

2.ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑKAIMEΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

2α. Μετανάστευση στην Ευρώπη 

Η Ευρώπη  μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια στη 

σύνθεση του πληθυσμού της  λόγω των μεταναστευτικών ροών. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες η μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη εξακολουθούσε να βρίσκεται στα 

χέρια των εθνών – κρατών,τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, το ίδιο και η Ελλάδα 

βασίστηκαν πάνω στην ιδεολογία του εθνικισμού, την εποχή που ξέσπασαν τα 

εθνικιστικά κινήματα. Κατά αυτό τον τρόπο, υπό την επιρροή των ιδεών του 

διαφωτισμού η ιδέα της εθνικότητας διαμορφώνεται σε κριτήριο και κίνητρο κοινωνικής 

οργάνωσης και πολιτικής δράσης. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι εκφάνσεις του 

πολιτισμού εθνικοποιούνται και αυτό οδηγεί σε αντιφάσεις στο τοπικό και προσωπικό 

επίπεδο. 

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη από την δεκαετία του 1970 υιοθέτησαν μια 

πολιτική που βασίζεται σε δύο άξονες , ο πρώτος άξονας αναφέρεται στο κλείσιμο των 

                                                           
6
Πανταζής, Β. Μετανάστευση – Ένταξη των μεταναστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, Βόλος Πηγή:www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/7/pantazis.doc  (ανάκτηση 12/3/2016) 
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συνόρων για τους νέους μετανάστες και ο δεύτερος στην προσπάθεια κοινωνικής 

ενσωμάτωσης όσων βρισκόταν ήδη στο έδαφος της. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η μεταναστευτική πολιτική διακρίνεται σε αυτούς που είναι υπήκοοι ή νόμιμοι κάτοικοι 

των χωρών – μελών της ΕΕ και σε αυτούς που διαμένουν μόνιμα εκτός ΕΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα που συμπίπτει με την 

κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, τις πολιτικές ανακατατάξεις και πολεμικές 

επιχειρήσεις στην Ασία, οι μετακινήσεις πληθυσμών αυξήθηκαν. Υπό το πρίσμα αυτών 

των εξελίξεων, η Ευρώπη γίνεται πόλος έλξης πληθυσμών που προσδοκούν μια ζωή με 

περισσότερη αξιοπρέπεια βασισμένες στις διακηρύξεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας αυτής μεταναστευτικής πραγματικότητας αποτελεί η 

μη νόμιμη μετανάστευση, η οποία πραγματοποιείται μέσα από παράνομα δίκτυα και  

είναι ανεπιθύμητη από τις ευρωπαϊκές χώρες. 

2β.Πολυπολιτισμικότητακαι μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η ενασχόληση της ευρωπαϊκής ένωσης με την πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελεί 

δευτερευούσης αλλά πρωταρχικής σημασίας πολιτικό πεδίο καθώς συνιστά συστατικό 

αυτοπροσδιορισμού της «ως μια κοινότητα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμική , ως 

«ένα κοινό σπίτι στο οποίο η πολυμορφία τιμάται και όπου οι πολλές μητρικές γλώσσες 

αποτελούν πηγή πλούτου και γέφυρα αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2002) 596 σ.2)7. Η Ευρωπαϊκή ένωση σε αντίθεση με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αυτοπροσδιορίζεται ως «χωνευτήρι» πολιτισμών 

αλλά ως μια κοινότητα που εδράζεται στην αρχή της «ενότητας μέσα από την διαφορά». 

Από τα πρώτα  βήματα της η Ευρωπαϊκή Ένωση  έθεσε ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλους τους πολίτες 

της.Κεντρική θέση κατέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αμοιβαία κατανόηση και 

υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας σε όλη την Ευρώπη καθώς και την προώθηση της 

διακυβερνητικής συνεργασίας στους τομείς της δημοκρατίας  και ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Το 1950 υπογράφτηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης  η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ)8 . Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ το άρθρο  

                                                           
7
βλhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11084&from=EL 

 
8
Η ΕΣΔΑ, που υπεγράφη το 1950 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι μια διεθνής συνθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Ευρώπη. Στη Σύμβαση αυτή συμμετέχουν και οι 47 χώρες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, 28 από τις οποίες είναι μέλη της ΕΕ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11084&from=EL
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9 αναφέρεται στην ελευθερία σκέψεις, συνείδησης , θρησκείας, το άρθρο 10 στην 

ελευθερία έκφρασης και το άρθρο 14 στην απαγόρευση των διακρίσεων. 

Δείγμα της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής είναι η Συνθήκη του Σέγκεν(1985 

και 1990).Με την πρώτη Συνθήκη Σέγκεν που υπογράφτηκε το 1985 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στόχευε στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών 

και με  την δεύτερη που υπογράφτηκε 1990 αναθέτει στα κράτη μέρη τα εξωτερικά 

σύνορα της. Με την συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) η ένωση, πράγματι, προβλέπει ένα 

καθεστώς «Ευρωπαίου πολίτη» και ο πολιτισμός εισήλθε πλήρως το πεδίο δράσης της 

ευρωπαϊκής κοινότητας. Κάθε πρόσωπο που φέρει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους 

της ΕΕ, μπορεί να εγκατασταθεί και να εργαστεί σε όποια χώρα της Ένωσης επιθυμεί 

και ως κάτοχος της χώρας αυτής να ψηφίζει αλλά και να εκλέγεται στις τοπικές εκλογές 

καθώς και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 151.1 

της συνθήκης του Μάαστριχτ «η κοινότητα συμβάλλει στην άνθηση των πολιτισμών των 

κρατών μελών σεβόμενη παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους και 

ταυτόχρονα προάγοντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά». Στο άρθρο 151.4 γίνεται 

αναφορά στην πολιτισμική πολυμορφία « η κοινότητα θα λάβει υπόψη της , της 

πολιτιστικές πτυχές κατά την δράση της σύμφωνα με άλλες διατάξεις της παρούσας 

συνθήκης ιδιαίτερα για τον σεβασμό και την προαγωγή της πολυμορφίας των 

πολιτισμών της».  

Στην συνθήκη του Άμστερνταμ(17-6-1997) στο άρθρο 13 αναφέρεται στις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων που διακρίνονται από 

πολιτιστικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Στο άρθρο 6 της συνθήκης 

τονίζεται ότι η ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 

δικαίου. Με την προετοιμασία της διακρατικής συνεργασίας που οδήγησε στη Συνθήκη 

του Άμστερνταμ και το άρθρο 13 ενάντια στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

για λόγους φυλής, φύλου, εθνικής προέλευσης, ειδικών αναγκών ,οι συνεργασίες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο απέκτησαν μια πρόσθετη σημασία ώστε να υπάρχει μια νομική 

κάλυψη που να προφυλάσσει όλα τα άτομα από το ρατσισμό και να δείχνει ότι η 

ευρωπαϊκή ένωση θεωρεί σημαντική την ισότητα των πολιτών. 
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Επίσης, το 1997 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων του 

ρατσισμού και  ξενοφοβίας9 με έδρα την Βιέννη που στόχευε στην καταγραφή και 

ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τον ρατσισμό και 

την ξενοφοβία. Το 2007 το παρατηρητήριο αντικαταστάθηκε από τον οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ακόμη, το ευρωπαϊκό συμβούλιο συμφώνησε στην Tampere10τον Οκτώβριο του 

1999 ότι η  μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπεριέχει την δίκαιη 

συμπεριφορά προς τους πολίτες τρίτων χωρών. Το συμβούλιο τόνισε την ανάγκη για 

ανάπτυξη ειδικών πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών  που θα είναι βασισμένες 

στην δίκαιη μεταχείριση των πολιτών από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην 

Ένωση, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, , του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 

και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα. Επίσης, στο συμβούλιο συμφωνήθηκε να 

εντατικοποιηθούν τα μέτρα για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής και ενίσχυση 

συνεργασίας για την με χώρα καταγωγής σ’ όλα τα στάδια κινητικότητας και 

διευκόλυνση επαναπατρισμού. 

Η  οδηγία 2000/43/ΕΚ11προωθεί την λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων και  στην 

ετήσια έκθεση του 2005 για την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων επιβάλλεται σε 

όλα τα κράτη μέλη να εντάξουν στο Σύνταγμα τις διατάξεις της αρχής της ισότητας και 

της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτων φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.  

Παραπέρα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη  

προσφέρει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να επιλυθούν οι πολιτισμικές και 

θρησκευτικές διαφορές. Ο  Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου 

Πολίτη  υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (2000) ενσωματώθηκε 

στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την συνθήκη της Λισσαβόνας (2007). Στο άρθρο 2 της 

συνθήκης της Λισσαβόνας  αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η ένωση σέβεται τη 

πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία». Σύμφωνα με τον χάρτη « η 

                                                           
9
Βλ.http://fra.europa.eu/en/tags/raxen 

 
10

 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm 
 
11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:el:HTML 
 

http://fra.europa.eu/en/tags/raxen
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:el:HTML


16 
 

Ένωση έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της , εδράζεται στις 

αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου , της ελευθερίας, της 

ισότητας και της αλληλεγγύης ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου. Η ένωση συμβάλλει στην διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών 

, σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της 

Ευρώπης, καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την οργάνωση 

της δημόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο επιδιώκει να 

προάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων , των εμπορευμάτων , των υπηρεσιών και των κεφαλαίων καθώς και την 

ελευθερία εγκατάστασης». Ειδικότερα,  η απαγόρευση της δουλείας, της εμπορίας και 

εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 5) , η αναγνώριση του δικαιώματος ασύλου και προστασία 

προσφύγων (άρθρο 18), απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, εθνοτικής ή 

φυλετικής καταγωγής  (άρθρο 20), σεβασμός στην πολιτισμική και γλωσσική 

πολυμορφία (άρθρο 22), ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής για τους υπηκόους τρίτων  

χωρών της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στα κράτη – μέλη (άρθρο 45) συνιστούν τα 

δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων σύμφωνα με την «κοινοτική» Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Το πρόγραμμα της Χάγης12 που εγκρίθηκε  το 2004 είχε ως προτεραιότητα την 

προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες  και την 

αναβάθμιση της ιθαγένειας στην Ένωση και την διευκόλυνση την νόμιμης 

μετανάστευσης. Τα συμβούλιο Βρυξελλών το 2005 στόχευε στην αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης με συνεργασία των χωρών προέλευσης των μεταναστών. Το συμβούλιο 

Βρυξελλών 2007   και 2008  είχε ως στόχο την ένταξη των μεταναστών. Με απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το 2008 κηρύσσεται το αύξηση της 

προβολής του διαπολιτισμικού διαλόγου για την βελτίωση της συνύπαρξης στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ακόμη, στόχευε στην ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου στις ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και προγράμματα και την έμφαση στη 

συνεισφορά της πολυμορφίας στην κληρονομιά των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2010-2014) καθόρισε τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και 

στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πολιτική για την μετανάστευση και το άσυλο. Το 

                                                           
12

Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Μαΐου 2005 http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l16002&from=EL 
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πρόγραμμα στόχευε στην προαγωγή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων καθώς και την διευκόλυνση στην πρόσβαση για τους υπηκόους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην δικαιοσύνη. Ακόμη, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής 

που θα στόχευε σε πολιτικές ένταξης οι οποίες εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των 

μεταναστών.13 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2009) με τον ειδικό Τίτλο XIII Πολιτισμός (άρ. 167-πρώην άρ. 

151 ΣΕΚ). Ως κεντρικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής προβάλλεται η άνθηση του 

πολιτισμού στα κράτη μέλη, με ταυτόχρονο σεβασμό προς την πολυμορφία τους και 

ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων 

ορίζεται να υποστηριχθούν και να συμπληρωθούν οι σχετικές δράσεις και συνεργασίες 

των κρατών μελών, αλλά και να διευκολυνθούν η πρόσβαση και η συμμετοχή σε 

πολιτιστικές διαδικασίες. Το άρθρο 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει 

ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και 

μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 167 για της συνθήκης για την λειτουργία της ευρωπαϊκή ένωση  

δηλώνει ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών. 

Τέλος, το «Στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

δημοκρατία» που είχε ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και συνέπεια της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προασπίζουν τα 

πολιτιστικά δικαιώματα.  

To σημαντικότερο γεγονός της σημερινής ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ότι στην  

Ευρώπη των εθνών λαών δημιουργείται μια νέα μορφή αποκλεισμού στο «εσωτερικό»  

ως προς το «εξωτερικό» της χώρο με νομοθεσίες που καθιστούν την Ευρώπη φρούριο. 

Συνεπώς, η Ευρώπη ακολουθεί μια αποτρεπτική πολιτική αυτή την περίοδο σε 

μεταναστευτικά ζητήματα, η πολιτική αυτή περιλαμβάνει την επιλεκτική νομιμοποίηση 

μεταναστών, κυρίως αυτών που προέρχονται από την ενδοχώρα της ευρωπαϊκής 

ηπείρου και της επιλεκτικής αναγνώρισης των αιτούντων άσυλο ως προσφύγων αυτών 

που προέρχονται από τις χώρες της Ασίας. 

                                                           
13

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0034 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0034
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 Τον Οκτώβριο του 2014 όταν ανέλαβε καθήκοντα η επιτροπή Γιούγκερ  

ανακηρύχτηκε η μετανάστευση ως μια από τις κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητας της 

Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης το 

οποίο εντάσσεται στην «προσφυγική κρίση»  που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015.Το 

σύστημα Δουβλίνου ανέθεσε την ευθύνη για την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου σε όλη 

την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αυτό το σύστημα αποτελεί μεγάλο 

πρόβλημα. Σύμφωνα με το σύστημα Δουβλίνου  από την στιγμή που τα στοιχεία ενός 

μετανάστη καταγράφονται στο Eurodac που αποτελεί σύστημα λήψης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων ο μετανάστης και πρόσφυγας είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στη 

χώρα εισόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν τα hotspots , τα οποία 

λειτούργησαν ως κέντρα καταγραφής των προσφύγων αρχικά αλλά στην συνέχεια 

εξελίχθηκαν σε κέντρα κράτησης. Επομένως , το σύστημα «hotspot» έχει μετατραπεί σε 

έναν μηχανισμό αποκλεισμού και στέρησης δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η 

μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετατοπίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες προς μια 

κατασταλτική και ελεγχόμενη προσέγγιση, με στόχο την μείωση της μετανάστευσης. Η 

ευρωπαϊκή ένωση κινείται σε ένα φάσμα να αρνηθεί πρόσφυγες , ακόμη και άτομα που 

δραπετεύουν από διώξεις  και αυτό απαντάται στην ευρωπαϊκή πολιτική για την 

μετανάστευση. 

3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3α. Μετανάστες στον ελληνικό χώρο 

 

Η δεκαετία του 1990  βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις κοσμοϊστορικές 

εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως των Βαλκανίων και την μετάβαση των 

κομμουνιστικών κρατών στην οικονομία της αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνεται 

μεγάλη είσοδος στην Ελλάδα των Αλβανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Πολωνών 

μεταναστών. Σε αυτή κατηγορία μπορούμε επίσης να εντάξουμε και τους Κούρδους που 

κατέφθασαν στην Ελλάδα είτε από την Τουρκία, είτε από το Ιράκ, όπως επίσης και τους 

Έλληνες ομογενείς από τις περιοχές του Πόντου και της Βόρειας Ηπείρου. Την δεκαετία 

του 2000 εισέρχονται στην Ελλάδα άτομα που κατάγονται κυρίως από αφρικανικές και 

ασιατικές χώρες όπως η Σομαλία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Σουδάν, οι 
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Φιλιππίνες, η Ινδία κ.ά. Από την δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα μεγάλο ποσοστό των 

μεταναστών που πορεύεται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση 

και την Ελλάδα, είτε αυτή εκλαμβάνεται ως χώρα διέλευσης για την μετεγκατάστασή 

τους στις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης, είτε αποτελεί τον μόνιμο προορισμό τους. 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων ,ανάμεσα σε 

Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

 

3β. Πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα 

 

Η ελληνική κοινωνία αν και ποτέ δεν υπήρξε απόλυτα ομοιογενείς, καθώς πάντα 

συνυπήρχαν και συμβίωναν πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικές παραδόσεις, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και αξίες τα τελευταία χρόνια μεταμορφώθηκε σε πολυεθνική 

και πολυπολιτισμική κοινωνία. Η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών ανέδειξε την 

πολιτισμική διαφορά κυρίως με αφορμή τις μεγάλες μεταναστεύσεις πληθυσμών κατά 

την τελευταία δεκαπενταετία. Η συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα μεταφέρεται 

στην ελλαδική πραγματικότητα αφού πρώτα έχει αναπτυχθεί σε άλλες  χώρες υποδοχής 

μεταναστών, δηλαδή στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Γενικά, στις 

αναπτυγμένες βιομηχανικά νεωτερικές κοινωνίες, το ιδίωμα της πολυπολιτισμικότητας 

εισάγεται την δεκαετία του 1960.Στην ελλαδική περίπτωση, ο λόγος περί 

πολυπολιτισμικότητας εντάσσεται στον πολιτικό και κοινωνικό προβληματισμό τις 

δεκαετίες 1980 και του 1990.  

Κατά τη δεκαετία του 1990 οι συζητήσεις περί πολυπολιτισμικότητας 

προκύπτουν από την ανάγκη σχεδιασμού μιας μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα με 

τον Αγγελόπουλο (2013) η Ελλάδα στερείται, μέχρι τη δεκαετία του 1990, μια συνεκτική 

μεταναστευτική πολιτικής. Η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε το φαινόμενο της 

μετανάστευσης με βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς, υποδηλώνοντας την προσκόλληση 

της στο μοντέλο του εθνικού κράτους. Η ιστορία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα 

κράτος που διαθέτει έντονα χαρακτηριστικά ενός εθνικού κράτους καθώς δομήθηκε 

στην εθνική συνείδηση, ως ενοποιητικού στοιχείου για τους πολίτες της.Σύμφωνα με τον 

Στάμκο (2011) ο στόχος του νεοελληνικού κράτους ήταν εξαρχής η εθνική ομοιογένεια. 
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Πιο συγκεκριμένα ο στόχος ήταν «ένα κράτος, ένα έθνος μια θρησκεία».14 Η ανταλλαγή 

των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας (1923) κατέστησε την Ελλάδα σε χώρα με 

εθνολογική ομοιογένεια. Αυτό το πνεύμα καλλιεργήθηκε και στον πρώτο και 

δεύτεροπαγκόσμιο πόλεμο και μέχρι τότε η επίσημη πολιτική της Ελλάδας διακήρυττε 

πως δεν υπήρχαν μειονότητες, θεωρώντας πως τυχόν αναγνώριση τους θα απειλούσε 

το ιδεολόγημα του «εθνικά καθαρού» ελληνικού έθνους.  

Σήμερα οι μετανάστες ζητούν άσυλο στη χώρα, με σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, κοινωνικά και οικονομικά, για να συνεχιστεί η ζωή τους με αξιοπρέπεια σε 

ασφαλείς συνθήκες. Η προσαρμογή τους είναι δύσκολη και χρειάζεται συμπαράσταση 

στο διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον με δυσκολία στην γλώσσα και στην κουλτούρα. 

Η ελληνική κοινωνία οφείλει να φροντίσει για την σταδιακή και ομαλή ενσωμάτωση τους, 

καθώς ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους  συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Πολιτικές της ελληνικής κοινωνίας που εμπνέονται από την 

πολυπολιτισμικότητα μπορεί να εντοπίσει κανείς στο χώρο της εκπαίδευσης π.χ. 

οργάνωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των 

παιδιών της μουσουλμανικής  μειονότητας της Θράκης, στον χώρο των πολιτιστικών 

προγραμμάτων ΟΤΑ, στο χώρο ανάπτυξης των διακρατικών σχέσεων με γειτονικές 

χώρες και στην υποστήριξη συλλογικοτήτων μεταναστών. 

 

4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΤΩΝ 

4α.Πoλιτικές ένταξης 

 

Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο ποικίλει, ανάλογα με την 

μεταναστευτική πολιτική που επιλέγει να εφαρμόσει το κάθε κράτος. Οι βασικότερες 

μορφές αντιμετώπισης είναι η αφομοίωση, η ένταξη και η ενσωμάτωση. Η πρώτη 

πολιτική που εφαρμόστηκε σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα είναι αυτή της 

αφομοίωσης (το λεγόμενο meltingpot  - δηλαδή χωνευτήρι) στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (Green, 2004, σ.73).Στην αφομοίωση οι πολιτικές  εκφράζουν μια αρνητική 

                                                           
14

Ο Γιώργος Στάμκος είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και εκδότης-Διευθυντής του περιοδικού ΖΕΝΙΘ. Βλ. 
ΠεριοδικόΖΕΝΙΘ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΚΑΙΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 
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στάση στην προοπτική της πολυπολιτισμικότητας και αποβλέπουν στην σταδιακή 

εξάλειψη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστών. Χαρακτηριστική περίπτωση 

αποτελεί η Γαλλία  κατά την δεκαετία του ’70 ως τα μέσα τις δεκαετίας’80. Οι όροι 

κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση έχουν ποικίλους ορισμούς και πολλές 

φορές χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι ή ως συμπληρωματικοί. Η  κοινωνική ένταξη 

ορίζεται ως μια κατάσταση όπου διαφορετικές εθνικές ομάδες διατηρούν τη 

μοναδικότητα τους και τα όρια της ομάδας στην οποία ανήκουν αλλά ταυτόχρονα 

συμμετέχουν εξίσου με γηγενείς σε βασικές διαδικασίες παραγωγής, διανομής αγαθών 

και υπηρεσιών διοίκησης. Ο όρος ένταξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο 

διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία αφορά την ένταξη στην τοπική ή πρωτογενή 

κοινωνικοποίηση η οποία πραγματοποιείται μέσω της οικογένειας , το σχολείο και τις 

τυπικές κοινωνικές διαδικασίες. Η δεύτερη διαδικασία αφορά την δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω της απασχόλησης, μέσω τις 

ιδιοκτησίας κατοικίας και την συμμετοχή στο δημόσιο βίο. Ο όρος κοινωνική ένταξη 

εξαρτάται από την χώρα αποστολής όσο και την χώρα υποδοχής των μεταναστών αλλά 

και από τους ίδιους τους μετανάστες και συναρτάται ακόμη με πολιτικές μετανάστευσης 

και στρατηγικές ένταξης που υιοθετεί και εφαρμόζει η χώρα υποδοχής. 

Επιπροσθέτως,οι μετανάστες έρχονται ήδη κοινωνικοποιημένοι και έχοντας ήδη 

ενσωματωθεί στην κοινωνία καταγωγής τους και αυτό τους κάνει διαφορετικούς από τα 

μέλη της κοινωνίας των γηγενών.  Η  κοινωνική τους ένταξη είναι σε μεγάλο βαθμό 

ευθύνη της χώρας υποδοχής η οποία ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές 

εισροές και χαράζει στρατηγικές και αναπτύσσει πολιτικές που οδηγούν στην 

τοποθέτηση τους μέσα στην κοινωνία.  

Παραπέρα, η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει σε εγκύκλιο της ότι, ένταξη νοείται 

ως μια αμφίδρομη διαδικασία βασισμένη στα αμοιβαία δικαιώματα και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις των νομίμως κατοίκων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών και της 

κοινωνίας που τους δέχεται, η οποία παρέχει τις συνθήκες για πλήρη συμμετοχή του 

μετανάστη. Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των εθνικών σχεδίων δράσης για την 

κοινωνική ένταξη η Επιτροπή τονίζει ότι πρώτον τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν 

απολογισμό των μέτρων και των στρατηγικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν και 

δεύτερον να υλοποιηθούν μελέτες και  στατιστικές στο πλαίσιο του κοινοτικού 

προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με σκοπό 

την ένταξη των μεταναστών. Επιπροσθέτως, η ευρωπαϊκή επιτροπή επισημαίνει ότι, η 
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επίτευξη της ένταξης είναι μοιρασμένη ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει 

συνεργασία ανάμεσα σε όλους όσους εμπλέκονται με το θέμα, δηλαδή ανάμεσα στους 

μετανάστες, στις τοπικές αρχές των χώρων υποδοχής καθώς και στις χώρες αποστολής 

μεταναστών. 

Οι πολιτικές ένταξης περιλαμβάνουν δράσεις, όπως η στήριξη για την εκμάθηση 

γλωσσών, εισαγωγικά μέτρα, πρόσβαση στην απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση 

και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων, τα 

οποία όλα στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία. 

 

4β. Μοντέλα ένταξης 

 

Οι πολλαπλές μορφές ένταξης αποτελούν σοβαρό θέμα για τη χώρα υποδοχής. 

Τα πρότυπα ένταξης των μεταναστών εξαρτώνται από την κουλτούρα της χώρας που 

τους υποδέχονται. Δεν υπάρχει ένα σταθερό μοντέλο ένταξης αλλά πολλά διαφορετικά. 

Η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία αποτέλεσαν τον κυριότερο προορισμό των 

μεταναστών. Η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στις παραπάνω χώρες τις 

ανάγκασε να υιοθετήσουν πολιτικές ένταξης προκειμένου να διασφαλίσουν την 

αρμονική συμβίωση των διαφορετικών πολιτισμών κάθε χώρα δημιούργησε το δικό της 

μοντέλο ένταξης και από τα οποία επηρεάστηκαν και άλλες χώρες. Τα μοντέλα δεν 

εφαρμόζονται απόλυτα, αλλά πολλές φορές συνδυάζονται τρία μοντέλα είναι: 

- Ο διαφοροποιημένος αποκλεισμός, αναφέρεται στις χώρες που αντιμετωπίζουν 

τη μετανάστευση ως προσωρινή και οι μετανάστες μπορεί να είναι ενταγμένοι σε έναν 

τομέα αλλά γενικά δεν απολαμβάνουν ένα ασφαλές νομικό καθεστώς. Η Γερμανία, η 

Αυστρία, η Δανία, η Ελλάδα και η Ιταλία χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. 

- Η πολιτική ενσωμάτωση ή Λειτουργική αφομοίωση, αναπτύχθηκε στην Γαλλία 

και αφορά την πολιτική αφομοίωση των ατόμων σε ένα εθνικό σύνολο βάσει 

θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων δεσμευτικών για όλους. 

- Το πλουραλιστικό ή Πολυπολιτισμικό, δίνει έμφαση στην πολιτική των ίσων 

ευκαιριών και της κατοχύρωσης της μη διάκρισης αναγνωρίζοντας την ύπαρξη 

διαφορετικών εθνοτήτων και φυλετικών ομάδων και διευκολύνοντας την επικοινωνία και 
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κατανόηση μεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το μοντέλο ακολουθούν το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Σουηδία και η Ολλανδία. 

- Το Διαπολιτισμικό μοντέλο σχετίζεται με την αποδοχή της κουλτούρας των 

ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Η διαπολιτισμικότητα ως 

όρος προωθεί την αλληλεπίδραση των ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων.15 

Όσον αφορά το Γερμανικό Μοντέλο, η Γερμανική πολιτική που εφαρμόζεται για 

την ένταξη των αλλοδαπών αγγίζει το μοντέλο της αφομοίωσης. Αυτό οφείλεται στο ότι 

η πολιτική συζήτηση για το θέμα της ένταξης διαμορφώθηκε από δύο θεωρίες, της 

αφομοίωσης και της πολυπολιτισμικότητας. Η Γαλλική μεταναστευτική πολιτική, 

στοχεύει στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με μετανάστες και να 

αντισταθμίσει τα Γαλλικά δημογραφικά ελλείμματα, ευνοώντας τη μόνιμη εγκατάσταση 

ξένων και εξασφαλίζοντας την ένταξη τους στο εθνικό σώμα. Το Γαλλικό μοντέλο 

αποσκοπεί στην αφομοίωση των μεταναστών. Ο μετανάστης πρέπει να προσαρμοστεί 

στη νέα χώρα και να αποδεχτεί τον πολιτισμό της χώρας .Το Αγγλοσαξονικό μοντέλο, 

αυτό το μοντέλο είναι πολυπολιτισμικό και στοχεύει στην αναγνώριση και αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Θεωρεί ότι η διαφορετικότητα που φέρνουν οι μετανάστες είναι πολύ 

σημαντικό στοιχείο και εμπλουτίζει το κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής. 

 

 

 

 

4γ. Παράγοντες ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στον αστικό χώρο της περιφέρειας Αττικής 

(Παπαδοπούλου 2006)16 οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις διαδικασίες ένταξης των 

μεταναστών και προσδιορίζουν τη διαμονή τους στην ελληνική κοινωνία είναι: 

                                                           
15

 ttps://www.pemptousia.gΑr/2015/08/diapolitismikotita-polipolitismikotita-xenofovia-ke-ethniki-taftotita/ 
16

Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., (2006) Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική  κοινωνία, 

Αθήνα,  Gutenberg. 

 



24 
 

η νομιμοποίηση 

η  γλώσσα 

η απασχόληση  

η κατοικία 

η οικογένεια 

η πολιτισμική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα  

οι  άτυπες κοινωνικές σχέσεις 

Επίσης, σύμφωνα με τον Γεωργούλα (2001)θα πρέπει να διευκολύνεται η 

συμμετοχή των ομάδων των μεταναστών στους διαφόρους τομείς της κοινωνικής ζωής 

με υποστήριξη από τυπικά και άτυπα κοινωνικά δίκτυα που θα λειτουργούν «ως δίχτυ 

ασφαλείας» όπως οι δημοτικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η γειτονιά, πρέπει να 

γίνουν οι κύριοι φορείς άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, στην 

αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που παρουσιάζει η «πολυπολιτισμική» 

κοινωνία, ένα πρώτο βήμα για την ένταξη των μεταναστών θα ήταν το δικαίωμα ψήφου.  

 

4δ .Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καθημερινότητα 

τους στην Ελλάδα 

 

Όσον αφορά τη σπουδαιότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα προκύπτει ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, προβλήματα για την κατοχή τίτλου νομιμοποίησης, 

προβλήματα στην αγορά εργασίας, προβλήματα στην εύρεση κατοικίας, προβλήματα 

λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής και λόγω στερεοτύπων. 

 

Νομιμοποίηση 

Οι μετανάστες εντάσσονται και ενσωματώνονται στην κοινωνία με διαδικασίες 

που είναι πολύ κοντά σε αυτές που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η κύρια 

διαφορά εντοπίζεται στην πολύπλοκη και σε πολλές περιπτώσεις αναποτελεσματική 

διαδικασία νομιμοποίησης η οποία αποτελεί και το ισχυρότερο εμπόδιο στην ένταξη 
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τους. Ο χρόνος παραμονής του νόμιμου και του μη νόμιμου μετανάστη στην Ελλάδα 

επηρεάζει θετικά την προσαρμογή του στην ελληνική κοινωνία. Η απόκτηση της 

ιθαγένειας της χώρας υποδοχής είναι σημαντική διαδικασία για την ένταξη των 

μεταναστών γιατί ενθαρρύνει το αίσθημα συμμετοχής στην εθνική ζωή και επισφραγίσει 

την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Στο ελληνικό δίκαιο , ως ιθαγένεια ορίζεται ο 

δεσμός του ατόμου προς την πολιτεία της οποίας ανήκει. Βασική αρχή για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας παραμένει ο νόμος 3284/2004 όπου την ελληνική 

ιθαγένεια την αποκτά όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος ή από την καταγωγή δηλαδή 

τέκνο έλληνα ή ελληνίδας. Συμπερασματικά, η ιθαγένεια χρησιμοποιείται σχεδόν 

ταυτόσημα με τον όρο υπηκοότητα. 

Με τον νόμο 3838/201017 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και 

την πολιτική συμμετοχή  των ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 

ρυθμίσεις» εισήλθαν δύο καινοτομίες στο τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που 

θέτει η μετανάστευση. Η πρώτη αφορά την παροχή δικαιώματος ψήφου στις τοπικές 

εκλογές για πρώτη φορά σε ορισμένες κατηγορίες διαμενόντων νομίμων υπηκόων 

τρίτων χωρών. Η δεύτερη καινοτομία καθιερώνει ειδικές διαδικασίες κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών (μετανάστες δεύτερης γενιάς) είτε 

από την γέννηση τους εφόσον οι γονείς διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί 

πέντε τουλάχιστον συνεχή  έτη, είτε κατόπιν ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον τάξεων του 

ελληνικού σχολείου. Με βάση την προαναφερθείσα νομική διάταξη μειώνεται ο χρόνος 

παραμονής των νομίμως διαμενόντων από τα δέκα έτη σε επτά έτη ενώ παράλληλα 

προβλέπεται η θέσπιση «εξετάσεων» στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική ιστορία 

για τους αιτούντες για λήψη της ελληνικής ιθαγένειας, διαδικασία που ακολουθείται 

αντιστοίχως εδώ και αρκετά έτη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Έλλειψη  γνώση της ελληνικής γλώσσας 

Πολλοί  επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη πως η γνώση της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης στη 

ζωή του μετανάστη. Την ίδια στάση υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, μεταξύ 

των βασικών αρχών ένταξης του μετανάστη, συμπεριλαμβάνει και την εκμάθηση της 

γλώσσας υποδοχής (Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – 
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http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/N_3838_1.pdf 
 

http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/N_3838_1.pdf
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2005)18.Στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας, οι μεταναστευτικοί νόμοι 3386/2005 και 

3879/201019 για την «είσοδο, παραμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» θέτουν τις βασικές πολιτικές επιλογές για την 

κοινωνική ένταξη και εισάγουν την πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, 

που αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος «Δράσης για την ένταξη του 

αλλοδαπού πληθυσμού στη χώρα μας». Σύμφωνα με Brynner&Dalgish (2001,1982) η 

μηδενική ή μερική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από το μετανάστη, είναι 

ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγεί στον κοινωνικό του 

αποκλεισμό. Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1999), η γλώσσα είναι ένα χαρακτηριστικό 

που προσδιορίζει, ανάμεσα σε άλλα, τη θέση ενός ατόμου στην κοινωνία, τις αξίες και 

τις προλήψεις του. Χρήσιμη, συνεπώς, για το μετανάστη είναι η γνώση της κυρίαρχης  

γλώσσας της χώρας υποδοχής. Η άγνοια της επίσημης γλώσσας διογκώνει τα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μετανάστης στην καθημερινότητά του. 

Σύμφωνα με Χριστίδη (2008) αυτό συμβαίνει γιατί η επίσημη γλώσσα είναι η μοναδική 

που χρησιμοποιείται από όλους τους δημόσιους και κρατικούς φορείς, γι αυτό και 

μιλάμε για  «γλωσσική ηγεμονία». Επίσης, η επάρκεια γνώσης της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής  αποτελεί για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασική προϋπόθεση 

για την απόκτηση της ιθαγένειας, με την οποία ανάμεσα σε άλλα, δίνεται και το δικαίωμα 

ψήφου. 

 

 

Ανεργία 

Η ανεργία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην διαδικασία της ένταξης. Η 

δυνατότητα εύρεσης εργασίας εμποδίζει την ένταξη στην ελληνική κοινωνία αλλά οδηγεί 

στην δημιουργία αρνητικής στάσης απέναντι στους μετανάστες, που συνοψίζεται στην 

πεποίθηση πολλών  ότι «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές» (Μουσούρου,2006). Συχνά 

διατυπώνεται η άποψη ότι οι μετανάστες ευθύνονται για αυξανόμενη ανεργία στη χώρα. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά το 2013 

στην Μάλτα «Έχουμε πολλούς άνεργους και πολλούς παράνομους μετανάστες, κάτι 

                                                           
18

Βλ A Common Agenda for Integration – Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the 
European Union [COM(2005) 389 
19

 https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-nomoi.55289 
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που δεν πρέπει να συνεχιστεί»20. Σε πολλά κράτη  μέλη, υπάρχει μια σημαντική 

διαφορά στα επίπεδα απασχόλησης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και των 

υπηκόων της Ε.Ε. Το 2010, το ποσοστό υπηκόων τρίτων χωρών ηλικίας 20 – 64 ετών, 

ήταν 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από εκείνο του συνολικού πληθυσμού της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας σε επίπεδο Ε.Ε. Εφόσον, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

είναι ο καλύτερος και πιο σίγουρος τρόπος για την ένταξη των μεταναστών, οι 

προσπάθειες για την μείωση αυτών των διαφορών πρέπει να απευθύνονται τόσο σε 

οικονομικούς μετανάστες, όσο και σε μετανάστες που έρχονται στην Ε.Ε. στο πλαίσιο 

της οικογενειακής επανένωσης ή ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Στέγαση 

Έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα έλλειψης στέγης για τους μετανάστες. Το 

πρόβλημα έγκειται στην απουσία στεγαστικής κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα. Σε 

αντίθεση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στεγαστική πολιτική 

εφαρμόζεται από την κυβέρνηση  μέσω των υπουργείων και οι τοπικές αρχές , οι δήμοι 

δεν έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες παρόλο που προσφέρουν συχνά στέγη σε 

άστεγους , σε μετανάστες και πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει και για τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις , οι οποίες προσφέρουν βοήθεια σε ζητήματα στέγασης μεταναστών. 

Χαρακτηριστικός είναι ο ρατσισμός που αντιμετωπίζουν στην χώρα υποδοχής οι 

μετανάστες από τους γηγενείς  στην προσπάθεια ανεύρεσης κατοικίας.  Πολλοί 

μετανάστες εγκαθίστανται στις αστικές περιοχές και αντιμετωπίζουν εκεί ιδιαίτερες 

προκλήσεις ένταξης. Ο χωροταξικός τους εγκλωβισμός επιβεβαιώνει και σηματοδοτεί 

τον κοινωνικό τους εγκλωβισμό, γεγονός που οδηγεί στου κοινωνικό φραγμό των 

μεταναστών και προσφύγων. Σύμφωνα με έρευνα του Baldwin- Edwards (2004) στην 

Ελλάδα ενώ δεν υπήρχαν γκέτο, οι ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες  δημιούργησαν την 

συγκέντρωση των μεταναστών σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας. Σύμφωνα με 

έρευνα στην Αθήνα για τους χώρους διαμονής Αλβανών μεταναστών (1991-1993) οι 

χώροι διαμονής των Αλβανών δείχνουν πόσο απαγορευτική μπορεί να είναι η Αθήνα σε 

κάτι ξένο. Οι περισσότεροι στα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις διατύπωσαν την 

άποψη ότι νοικιάζουν δωμάτια στην περιοχή Βάθης και της Ομόνοιας διότι οι Έλληνες 

ιδιοκτήτες δεν τους νοικιάζουν σε άλλες περιοχές σπίτια (Ψημμένος, 1995: 118). Οι 
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 Βλ. Εφημερίδα Αυγή Σαμαράς: «Οι μετανάστες φταίνε για την ανεργία». 
http://www.avgi.gr/article/10811/1181939/samaras-oi-metanastes-phtaine-gia-ten-anergia 
 

http://www.avgi.gr/article/10811/1181939/samaras-oi-metanastes-phtaine-gia-ten-anergia
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πολιτικές ένταξης πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ειδικά σε υποβαθμισμένες 

γειτονιές καθώς αυτό αναπαράγει φαινόμενα εχθρότητας και μίσους των μεταναστών 

και προσφύγων προς την ίδια την κοινωνία και οδηγεί στην γκετοποίηση των 

μεταναστών και προσφύγων. 

Μεταναστευτική πολιτική 

Οι πολιτικές ένταξης θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με την 

ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταναστών και των πολιτών της χώρας 

υποδοχής. Ακόμα και αν τα μέτρα ένταξης είναι κυρίως για τις τοπικές αρχές, η στενή 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης είναι σημαντική για να 

συντονίζει την παροχή, την χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών.Σημαντικό ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι αλλοδαποί 

μετανάστες κατά την διαδικασία της ένταξης στην νέα κοινωνία  είναι η δημόσια 

διοίκηση. Οι δυσλειτουργίες στη δημόσια διοίκηση οφείλονται στην έλλειψη ευελιξίας 

στην προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης, στην έλλειψη σχεδιασμού , 

προγραμματισμού και συνεργασίας φορέων για την εφαρμογή της μεταναστευτικής 

πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ρατσιστική στάση 

από την πλευρά της διοίκησης απέναντι στους μετανάστες. Ακόμη, φραγμό στην ένταξη 

αποτελεί η καθυστέρηση εξέτασης των αιτημάτων αλλοδαπών λόγω ανεπάρκειας 

πόρων  γιατί οι υπηρεσίες δεν είναι εφοδιασμένες με επαρκείς προσωπικό λόγω 

έλλειψης χρηματοδότησης και η ελλιπής ενημέρωση των μεταναστών για την εξέλιξη 

των αιτημάτων τους. Σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί η 

κλίμακα των δημόσιων δαπανών και οι κυβερνήσεις διαθέτουν λιγότερους πόρους για 

την επίλυση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των μεταναστών.  Ο 

στόχος της μείωσης του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού  ανατίθεται στις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. 

Στερεότυπα 

Οι προκαταλήψεις είναι σταθερά αρνητικές στάσεις έναντι ομάδων ή ατόμων μιας 

ομάδας. Δεν βασίζονται συχνά στην εμπειρία του ατόμου, αλλά μεταδίδονται μέσω της 

κοινωνικοποίησης του (οικογένεια, σχολείο, παρέες συνομηλίκων, μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, θρησκεία, διάφορα περιβάλλοντα στα οποία εντάσσεται κατά καιρούς το 
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άτομο). Οι μηχανισμοί των στερεοτύπων και της προκατάληψης ενισχύουν την αρνητική 

προδιάθεση και κατασκευάζουν την εικόνα του μετανάστη ως την αναπαράσταση του 

εχθρού της ελληνικής κοινωνίας, ως τον «ξένο» ο οποίος αρνούνταν και απειλούσε τα 

«οικείο». Ο ξένος δεν προσλαμβάνεται ως διαφορετικός, ως κάποιος που προέρχεται 

από έναν άλλο πολιτισμό και έχει μια διαφορετική κουλτούρα η οποία μπορεί να 

εμπλουτίσει γόνιμα την κοινωνία στην οποία εντάσσεται αλλά ως ο αντίπαλος της 

ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας. Η κοινωνία κατασκευάζει το μετανάστη ως άτομο 

που αποτελεί απειλή για την ύπαρξη της, θέτοντας τον με αυτόν τον τρόπο στο 

περιθώριο. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται όσον αφορά στην Ελλάδα και από τα 

αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, σύμφωνα με τα οποία το 2009η 

ελληνική κοινωνία εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απόρριψης των ξένων21. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου22 (2009), οι διακρίσεις με 

βάση την εθνικότητα είναι η συχνότερα αναφερόμενη μορφή διακρίσεων στο πλαίσιο 

της Ένωσης. Ειδικότερα, τα ποσοστά στην Ε.Ε. θεωρούν ότι οι διακρίσεις που 

βασίζονται στην εθνικότητα είναι διαδεδομένες ανέρχονται σε 61% το 2009, 62% το2008 

και 64% το 2006, με τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα να καταγράφονται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα (71% το 2009, 76% το 2008 και 76% το 2006). 

Επίσης, η ειδησεογραφία συντελεί στην κατασκευή και την αναπαραγωγή 

στερεοτύπων και παράλογων ερμηνειών. Τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης  τόσο  σε  

παγκόσμια  κλίμακα  όσο  και  στην  ελληνική πραγματικότητα εκτός από το ότι σε 

μερικές περιπτώσεις είναι φορείς ρατσισμού που πηγάζει από τις ίδιες τους τις δομές 

μπορούν να δημιουργήσουν και να κατευθύνουν εκδηλώσεις ρατσισμού. Στην Ελλάδα 

οι μετανάστες ακριβώς επειδή προέρχονται από διαφορετικές χώρες προέλευσης, 

έχουν δημιουργήσει  διαφορετικά στερεότυπα  ανάλογα  με  τη  χώρα  προέλευσης, 

διαφορετικά  είναι  τα χαρακτηριστικά που  προσδίδει  η  ελληνική  κοινωνία  στην 

ομάδα  των Αλβανών  μεταναστών  και  διαφορετικά  αυτά  που  προσδίδει  στους 

Αιγύπτιουςή στους Φιλιππινέζους μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τις 

στάσεις τους και τις πράξεις  τους οι μετανάστες   χαρακτηρίζονται  «καλοί»  ή  «κακοί»,  

«εγκληματίες»  κ.α. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πράξεις  μιας  μεμονωμένης  μερίδας  
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Βλ. σχετικά EuropeanSocialSurveyData  Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) οι πολίτες της Ελλάδας 
πιστεύουν ότι πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε λίγους μετανάστες (46,6%) ή σε κανέναν (13,5%) η είσοδος και 
παραμονή στη χώρα, ακόμη και όταν αυτοί ανήκουν στην ίδια φυλή ή είναι Έλληνες του εξωτερικού 
22

Βλ. Discrimination in the EU in 2009: (Special Eurobarometer 317, Fieldwork May-June 2009),Discrimination in 
2008: (Special Eurobarometer 296, Fieldwork February-March 2008), Discrimination in the EU in 2006: (Special 
Eurobarometer 263, Fieldwork June-July 2006). 
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από  μόνες  τους στιγματίσουν κοινωνικά ένα ολόκληρο έθνος μεταναστών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης   

αντιμετωπίζουν πολλά θέματα συσχετίζοντας την Αλβανική κοινότητα που ζει στην 

Ελλάδα με εγκληματικές πράξεις (Ελευθεροτυπία, 16/03/2009). Στην Ευρώπη ιδιαίτερα 

παρατηρούνται προς το παρόν προκαταλήψεις εναντίον ανθρώπων άλλων πολιτισμών, 

ιδίως εναντίον μεταναστών και προσφύγων από μουσουλμανικές χώρες. Είναι εμφανή 

τα σημεία στενής σύνδεσης της ξενοφοβίας με στοιχεία του ρατσισμού, όπως για 

παράδειγμα της ισλαμοφοβίας. Η ισλαμοφοβία χρησιμοποιεί την υποτίμηση του Ισλάμ, 

για να υποτιμήσει μουσουλμάνους, επειδή είναι μουσουλμάνοι. Μια σειρά γεγονότων, 

όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ηςΣεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 

βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη, το Λονδίνο,  έχουν επιδεινώσει τη κατάσταση των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων. Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούν να αποφευχθούν 

στερεοτυπικές γενικεύσεις, να αποδομηθούν φόβοι και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή 

σε διάφορες ευρωπαϊκές κοινωνίες και παράλληλα να αντιμετωπιστεί η 

περιθωριοποίηση και οι διακρίσεις.  

θρησκεία 

Η θρησκευτική ποικιλότητα της σύγχρονης Ελλάδας έχει εμπλουτιστεί με την 

εισροή των μεταναστών. Η αποδοχή αυτών των θρησκευτικών ομάδων από τον γηγενή 

πληθυσμό ποικίλλει, λιγότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που είναι 

χριστιανοί, ενώ περισσότερα προβλήματα αποδοχής οι μετανάστες άλλων θρησκειών. 

Σε σχέση με τη μετανάστευση και τη θρησκεία, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ελληνική 

εθνική ορθόδοξη ταυτότητα. Αυτό το χαρακτηριστικό οδηγεί στη διάκριση ανάμεσα σε 

‘εμάς’ και τους ‘άλλους’. Οι ‘άλλοι’ αντιμετωπίζονται ως απειλή για τη διάσπαση της 

ενότητας του έθνους. Η θρησκεία αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν αξιακό σύστημα και αγγίζει 

κοινωνικές αξίες ομάδες, συνεπώς είναι ένας από τους παράγοντες που δύσκολα 

αλλάζουν  ή επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες που προέρχονται από τις 

διαφορετικές αξίες της κοινωνίας υποδοχής και από κρατικές πολιτικές. (Δημουλάς Κ. 

Παπαδοπούλου Δ. 2004) Οι αλλοδαποί μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων που απορρέουν από την πρωτοκαθεδρία της 

επικρατούσας θρησκείας. Γίνεται φανερό ότι η ενσωμάτωση των μουσουλμάνων 

μεταναστών καθίσταται προβληματική , λόγω της ανυπαρξίας ρυθμιστικού πλαισίου 

που να εξασφαλίζει δικαιώματα θρησκευτικής ελευθερίας στα άτομα αυτά. Το ζήτημα 

της θρησκευτικής ελευθερίας συνδέεται με προκαταλήψεις σχετικά με την αλλοίωση της 
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χριστιανικής ταυτότητας των ελλήνων από τους «άλλους». Και ενώ η Ελλάδα 

μετατρέπεται σε χρόνο ρεκόρ από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής, η πρώτη 

δεκαετία εγκατάστασης Πολωνών και αργότερα Αλβανών μεταναστών χαρακτηρίζεται 

από μία «αφομοιωτική» τάση σε σχέση με τους μετανάστες της. Οι μετανάστες γίνονται 

αποδεκτοί υπό τον όρο της «ελληνοποίησής» τους, του «εκχριστιανισμού» τους και της 

υιοθέτησης ελληνικών ονομάτων. Η ισλαμοφοβία στρέφεται ενάντια σε ανθρώπους 

μουσουλμανικής πίστης ή, γενικότερα, ενάντια στο Ισλάμ, ανεξάρτητα από το βαθμό 

πίστης ή τον ειδικό ισλαμικό προσανατολισμό στον οποίο ανήκουν. Η μουσουλμανική 

εχθρότητα δεν οφείλεται στην απόρριψη ενός προσανατολισμού πίστης, αλλά στην 

υποτίμηση των ανθρώπων που συνδέονται με αυτήν την πίστη. 

. 

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους μετανάστες στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης και της πρόσβασης των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο διακρίνεται 

από μια σχετική ευαισθησία. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών, καλείται να 

αλλάξει κοινωνική, θρησκευτική και κυρίως εκπαιδευτική πολιτική και να αναγνωρίσει τα 

προβλήματα και αιτήματα των ανθρώπων από άλλες εθνοτικές-πολιτισμικές ομάδες 

που ζουν σε αυτή. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στον αστικό και χώρο της 

περιφέρειας της Αττικής (Παπαδοπούλου 2006) η εκπαίδευση είναι βασικός 

παράγοντας που διαμορφώνει τις διαδικασίες ένταξης των μεταναστών και προσδιορίζει 

την διαμονή τους στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με Μουσούρου (2006) κομβικό 

σημείο στην αξιολόγηση τόσο της μεταναστευτικής πολιτικής όσο και της διαδικασίας 

ένταξης στην κοινωνία υποδοχής , είναι η επιτυχία ή αποτυχία των παιδιών των 

μεταναστών. 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως αναγνωρίζεται στην Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 28)23. Το σχολείο πρέπει να είναι 

προσιτό σε όλους, χωρίς διάκριση φύλου ή εθνικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής 
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καταγωγής. Όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου24 (άρθρο 

2) ουδείς δύναται να στερηθεί του δικαιώματος να εκπαιδευτεί. Γι΄ αυτό άλλωστε η 

Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ (2001), στο κείμενο 27,ενθαρρύνει τα κράτη να 

προωθήσουν την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και να 

δεσμευτούν για εκστρατείες πληροφόρησης. Η ίδια Διάσκεψη του ΟΗΕ, στο κείμενο 

130, καλεί τα κράτη να αναλάβουν και να διευκολύνουν δραστηριότητες που έχουν 

σκοπό να εκπαιδεύσουν νέους ανθρώπους στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη 

δημοκρατική συνείδηση του πολίτη και να ενσταλάξουν τις αξίες της αλληλεγγύης, του 

σεβασμού και της εκτίμησης της ποικιλομορφίας, περιλαμβανομένου και του σεβασμού 

για τις διαφορετικές ομάδες. Ακόμη στο κείμενο 123 καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν και 

να εφαρμόσουν νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, το 

γένος ή την εθνική καταγωγή σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

Οι προσπάθειες προς την πολυπολιτισμική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ξεκίνησαν από την δεκαετία του ‘ 70 , σε μια προσπάθεια των 

«πολυπολιτισμικών» κρατών να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

προβλήματα και κυρίως τις κοινωνικές εντάσεις (Banks, 2004). Στην Ελλάδα  οι 

αλλοδαποί (μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες) έχουν δικαίωμα φοίτησης σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 1980 παρατηρήθηκε 

απουσία εκπαιδευτικής πολιτικής για τις μειονότητες ή τους μετανάστες παρ’ ‘όλο που  

το Σύνταγμα  και οι διατάξεις διεθνούς δικαίου δεσμεύουν την Ελλάδα με ισχύ ανώτερη 

του ελληνικού νόμου, να αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε προσώπου στην εκπαίδευση. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην πράξη  οι μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες 

να αποκλείονται από το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα ( Παγούνη & Καρούντζου, 

2007) . Ακολουθήθηκε σύμφωνα με το Δαμανάκη (1998) μία φιλανθρωπική προνοιακή 

εκπαιδευτική πολιτική απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά. Το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας 

ξεκινά το έτος 1983 να νομοθετεί ξεχωριστά για τα παιδιά των διακινούμενων 

εργαζομένων από χώρες- μέλη της ΕΕ και ξεχωριστά για τους παλιννοστούντες και 

αλλοδαπούς μαθητές. Τότε για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνιση τους οι τάξεις 

υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα , τα οποία στόχευαν στην προσαρμογή των 

μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την παροχή ειδικής βοήθειας.  

Ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

στο εκπαιδευτικό σύστημα έλαβαν χώρα μετά το 1995 και αφού είχε εισρεύσει στη χώρα 
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μεγάλος αριθμός μεταναστών, κυρίως από την Αλβανία. Το 1996 πραγματοποιήθηκε 

ουσιαστική τομή στη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με τον νόμο διαπολιτισμικής εκπαίδευση 2413/1996. O νόμος με 

τίτλο «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις» έχει ως  σκοπό την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στον 

ελλαδικό χώρο, ώστε να γίνει εφικτή η παροχή παιδείας σε νέους με εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες υιοθετώντας μια έμπρακτη 

αναγνώριση του δωρεάν δικαιώματος στην παιδεία και για τους αλλοδαπούς 

πληθυσμούς της χώρας.Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έκανε την εμφάνιση της στον 

ελληνικό χώρο προκειμένου να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των διεθνών οργανισμών 

που την προωθούσαν (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ, 

UNESCO).Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία 

των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

παροχή γνώσης στη βάση της αποδοχής και του σεβασμού του διαφορετικού 

προωθώντας την αλληλοκατανόηση και τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 

καταργώντας παράλληλα στερεότυπα και εδραιωμένες προκαταλήψεις. Το 1996 

,επίσης ,εφαρμόστηκαν προγράμματα όπως τα πρόγραμμα «εκπαίδευση των 

μουσουλμανοπαίδων», «εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων», «εκπαίδευση παλιννοστούντων 

και αλλοδαπών μαθητών», «παιδιά ομογενών». 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική επιχειρεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

ακολουθώντας τα παραδείγματα των άλλων μεγάλων χωρών του δυτικού κόσμου να 

εφαρμόσει νέες εκπαιδευτικές πολιτικές. Συγκεκριμένα, στο νόμο για τη μετανάστευση 

(3386/05) 25και ειδικότερα στο άρθρο 72 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην 

πρόσβαση των ανηλίκων αλλοδαπών στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια 

της ελληνικής νομοθεσίας οι μεταναστευτικοί νόμοι 3386/2005 και  38791/2010 για την 

είσοδο , την παραμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, τα παιδιά τν 

υπηκόων τρίτων χωρών  αποκτούν πρόσβαση στην  εκπαίδευση και υπάγονται στην 

υποχρεωτική φοίτηση (όπως οι ημεδαποί) και έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες της 

σχολικής κοινότητας. Ακόμη, για την εγγραφή ανήλικών υπηκόων τρίτων χωρών στα 

δημόσια σχολεία απαιτούνται  τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς 

δικαιολογητικά. Στο νέο νόμο, υπάρχει πρόβλεψη και για περιπτώσεις αλλοδαπών που, 
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για κάποιους λόγους, δεν είναι δυνατόν να έχουν δικαιολογητικά, έτσι, τουλάχιστον σε 

θεσμικό επίπεδο, διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία όλων των αλλοδαπών. 

Σύμφωνα με το νόμο: 

1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. 

2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής 

ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 

3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία 

απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. 

Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία 

και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον: 

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και 

όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. 

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. 

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για την χορήγηση ασύλου. 

δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν 

έχει ρυθμισθεί ακόμη η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν. 

Επίσης, με απόφαση του υπουργού εθνικής παιδείας και θρησκείας  μπορεί να 

ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας   της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού 

εκεί που υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται. 

 

5α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Σύμφωνα με την Μουσούρου( 2006) το παιδί του μετανάστη προσέρχεται στο 

σχολείο με τρία σοβαρά μειονεκτήματα. Πρώτον, δεν γνωρίζει καλά την γλώσσα της 

χώρας υποδοχής, δεύτερον, δεν γνωρίζει και δυσκολεύεται να κατανοήσει το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και τρίτον, είχε κοινωνικοποιηθεί σε μια 

άλλη κοινωνική, πολιτισμική πραγματικότητα που διατηρούν ζωντανή οι γονείς του. 



35 
 

Εθνοκεντρική εκπαίδευση 

Η Ελλάδα πλέον είναι μια χώρα με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα αλλά οι ιδέες της 

ομοιογένειας και της αδιάσπαστης ιστορικής  συνέχειας συνεχίζουν να παραμένουν 

ισχυρές και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται προβλήματα σε σχέση με την 

ομαλή ένταξη των παιδιών στο ελληνικό σχολείο. Το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί να 

αγνοεί τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές  του σήμερα αλλά απαιτείται 

εκσυγχρονισμός στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του ελληνικού σχολείου. Ο 

εκσυγχρονισμός αυτός πρέπει να υπερβαίνει την εθνοκεντρική, μονοπολιτιστική και 

μονόγλωσση προσέγγιση των γεγονότων. Σύμφωνα με τον Πανταζή «Το ελληνικό 

σχολείο εμμένει σε μεγάλο βαθμό μονοπολιτιστικό, παρά το γεγονός ότι είχε το χρόνο 

και την ευκαιρία να προετοιμαστεί για ένα διαπολιτισμικό άνοιγμα». Σύμφωνα με 

Παγούνη και Καρούντζου (2007) το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών που 

φέρουν από τις οικογένειες τους και την χώρα προέλευσης τους αγνοείται.  Σύμφωνα με 

Ανδρούσου (2001) συμβολικές πρακτικές του ελληνικού σχολείου όπως π.χ. η 

υποχρεωτική προσευχή δημιουργούν ένα κλειστό, στεγανό σύστημα.   

Έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας  

Σημειώνεται ότι αλλοδαποί μαθητές συχνά εντάσσονται σε τάξεις κατώτερες από 

εκείνες στις οποίες αντιστοιχεί η ηλικία τους λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας. Έτσι, πολλά παιδιά μεταναστών έχουν συμμαθητές που είναι δύο και τρία 

χρόνια νεώτεροι τους. Η διαφορά ηλικίας με τους συμμαθητές μπορεί να είναι 

παράγοντας  μη ένταξης στο σχολείο αλλά και εγκατάλειψης του. Η ένταξη τους σε 

χαμηλότερες τάξεις βιώνεται αρνητικά, η διαφορά ηλικίας εμποδίζει την σύναψη φιλικών 

σχέσεων με συμμαθητές/συμμαθήτριες και εντείνει την περιθωριοποίηση και 

γκετοποίηση τους. 

Δυσκολίες γονέων 

Τα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών 

που οι γονείς τους είναι μετανάστες είναι πολλά. Το πρώτο είναι το θέμα των 

«εγγράφων». Η αβεβαιότητα του καθεστώτος διαμονής των γονέων αναπόφευκτα 

επηρεάζει αρνητικά την ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είτε γιατί 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να εγγραφούν στα σχολεία είτε γιατί δεν γνωρίζουν αν 

πρέπει να επενδύσουν συναισθηματικά και γνωστικά στο νέο τους περιβάλλον αφού η 

διαμονή τους στη χώρα κρέμεται συνέχεια από μια γραφειοκρατική κλωστή (Δαμανάκης, 
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1998). Επίσης, ο φόβος εντοπισμού τους από τις αστυνομικές αρχές μέσω του σχολείου 

των παιδιών τους λειτουργεί κάποιες φορές αποτρεπτικά ως προς την εγγραφή τους. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτεί η εξασφάλιση των 

δικαιολογητικών από γονείς που δεν γνωρίζουν ούτε στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα 

μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά για πολλούς μετανάστες. Επιπροσθέτως, οι 

άσχημες οικονομικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν κατά κανόνα τη ζωή των 

μεταναστών στην Ελλάδα, μπορούν να παρεμποδίσουν την εγγραφή ή τη συνέχιση των 

σπουδών των παιδιών τους, γιατί προέχει η συμμετοχή τους στην εξασφάλιση των 

όρων επιβίωσης της οικογένειας.  Σύμφωνα με Μουσούρου (2006) τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν προβλήματα «πολιτισμικά» στο πλαίσιο της προσπάθειας τους να 

συμφιλιώσουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες των γονιών τους με τις πολύ διαφορετικές 

αξίες της χώρας υποδοχής.  

Ρατσιστικές συμπεριφορές 

 Ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους που οδηγεί τους μετανάστες μαθητές σε 

αποξένωση και αρνητική στάση έναντι του σχολείου είναι η ακαμψία του περιεχομένου 

σπουδών. Το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μαθητές από την οικογένειά τους ή τη 

χώρα προέλευσής τους αγνοείται και δεν αξιοποιείται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1999, 

Μπόμπας 1997στο Χαραμής 2004)26. Σύμφωνα με Πουλοπούλου (2007)  από έρευνα 

(του Μίλεση το 2005με δείγμα 50 παιδιών) προκύπτει ότι τα παιδιά μεταναστών στην 

Ελλάδα αισθάνονται ανασφάλεια, αποκλεισμό και απόρριψη στο σχολείο, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και επιθετικότητα. Τέλος, σημαντική παράμετρος της ελληνικής 

οργάνωσης είναι η οικογένεια, καθώς αποτελεί βασικό μηχανισμό διαμόρφωσης 

αντιλήψεων και συμπεριφοράς στην ελληνική κοινωνία. Τα παιδιά υιοθετούν ρατσιστικές 

στάσεις, γιατί ακριβώς δέχονται τα αντίστοιχα ερεθίσματα από τους γονείς. 

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών την δεκαετία του 1990 επηρέασε το 

εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, η εισροή των μεταναστών στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Εκτιμήσεις κατέδειξαν ότι η αύξηση του 

εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα την περίοδο 1991-2001 οφείλεται κατά μεγάλο 
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 http://3gym-kerats.att.sch.gr/library/spip.php?article19 
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ποσοστό στην επίπτωση των μεταβολών του πληθυσμού. H χώρα μας αποτελείται από  

έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς αλλοδαπών ως ποσοστό του πληθυσμού της. 

Τα στοιχεία το αποδεικνύουν, 7% του πληθυσμού και 20% του εργατικού δυναμικού. Σε 

όλες τις αναπτυγμένες χώρες αλλά και σε μερικές αναπτυσσόμενες στην Ασία, Λατινική 

Αμερική και Μέση Ανατολή υπάρχει ζήτηση για φθηνό, ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό 

στους κλάδους της γεωργίας και των κατασκευών. Ζήτηση υπάρχει και για προσωπικό 

για βιομηχανικές εργασίες και για χαμηλόμισθες δουλειές στον τομέα των οικιακών 

υπηρεσιών (οικιακή βοήθεια, φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων). Η ζήτηση για 

ανειδίκευτη εργασία στην Ελλάδα είναι υψηλή επειδή η προσφορά των γηγενών δεν 

ανταποκρίνεται και έτσι ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών έχει απορροφηθεί σε 

πολλούς κλάδους της οικονομίας και της παραοικονομίας. 

Οι μετανάστες εντασσόμενοι στην αγορά εργασίας συμμετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία  αλλά και εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία. Αύξηση της 

τάξης του 2% παρουσιάζει η απασχόληση στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε 

σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat27. Στο τρίτο 

τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου χρόνου, η απασχόληση 

στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,1%.Σύμφωνα με  νέα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ28 για 

την απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων δείχνουν ότι οι αλλοδαποί άνδρες 

αντιπροσωπεύουν το 11,95% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 

7,94% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 

52,46% έχουν Αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,21% είναι 

Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,99%, και του 

Μπανγκλαντές με 4,54%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,37%, είναι Αλβανικής 

υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,31% και 

Ρουμάνικης με 7,81%.Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία (48,83%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και 

Μικροεπαγγελματίες», 23,47% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως 

Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,70% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». 

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της ΕΕ και των 

Αλβανών υπηκόων) 40,16% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el 
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Βλ. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών http://www.eea.gr/gr/el/articles/efka-misthos-kai-apasxolisi-stis-
epixeiriseis-ton-maio-toy-2017 
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Μικροεπαγγελματίες», 21,18% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 10,73% ως «Υπάλληλοι Γραφείου». 

Η Ελλάδα ως χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών και μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που συμμετέχει στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και έχει κυρώσει ένα μεγάλο 

μέρος από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη, μετέχει 

ενεργώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.Μια από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τα 

δικαιώματα των μεταναστών είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (18 

Δεκ. 1990,τέθηκε σε ισχύ το 2003)το οποίο εγγυάται ίση προστασία των δικαιωμάτων 

σε όλους τους μετανάστες. Το άρθρο 7 αυτής ορίζει ότι τα κράτη: «Αναλαμβάνουν, 

σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σεβαστούν και 

να τα εξασφαλίσουν σε όλους τους διακινούμενους εργαζομένους και τα μέλη των 

οικογενειών τους που βρίσκονται στο έδαφός τους ή υπάγονται στην αρμοδιότητά τους 

τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Συνθήκη χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους». 

Ακόμη, οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

(ΔΟΕ) κατοχυρώνουν γενικά ίση προστασία των δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη ΔΣΕ  σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης (1962), που 

ορίζει ότι κάθε κράτος  συμβαλλόμενο μέλος υποχρεώνεται να χορηγήσει στο έδαφός 

του στους υπηκόους οποιασδήποτε άλλης χώρας ισότητα μεταχείρισης σε ότι αφορά 

στα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλειας29.Καμία δυτική χώρα (συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας) δεν κύρωσε την σύμβαση (Βασιλικού,2007).  

Η ένταξη περνάει κυρίως μέσα από την απασχόληση στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Αυτή η διαδικασία προωθείται από τα επίσημα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. Ωστόσο, 

η πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας αποδεικνύεται διαφορετική, αφού τα 

μεγαλύτερα προβλήματα των μεταναστών εντοπίζονται στην διαδικασία νομιμοποίησης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.1975/9130η χορήγηση άδειας παραμονής και 

εργασίας προϋπέθετε την ύπαρξη συμβολαίου εργασίας μεταξύ εργοδότη και 

αλλοδαπού εργαζόμενου. Η άδεια παραμονής για λόγους απασχόλησης ήταν για ένα 

έτος και μπορούσε να ανανεώνεται, μετά από πρόσκληση από Έλληνα εργοδότη, κάθε 

χρόνο για ανώτατο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Άρα, οι ρυθμίσεις του νόμου σχετικά 
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http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/Dikaiomata_Metanastwn_2006.pdf 
30

Ν.1975/91http://www.ggka.gr/nomoi/1976_01.pdf 
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με τη χορήγηση άδειας παραμονής για παροχή εξαρτώμενης εργασίας, είχαν ως 

αντικείμενο να συνδεθεί άμεσα η είσοδος και παραμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα 

για εργασία με συγκεκριμένο εργοδότη και συγκεκριμένο είδος εργασίας. Η διάταξη αυτή 

ενίσχυε τη δυνατότητα εξάρτησης και εκμετάλλευσης των παράνομων μεταναστών από 

τους εργοδότες, άρα η απώλεια εμπιστοσύνης του εργοδότη ή η διαταραχή των 

σχέσεων με αυτόν θα ισοδυναμούσε με απώλεια δικαιώματος παραμονής στην χώρα. 

Στον νόμο 2910/2001 ένα άλλο συναφές με τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών 

παραμονής πρόβλημα, που ανέκυπτε, ήταν αυτό της λειτουργίας της επιτροπής 

μετανάστευσης (άρθρο8 -9). Η επιτροπή αυτή, η οποία είχε γνωμοδοτικό ρόλο και 

συγκροτείτο από υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και εκπρόσωπο της 

Αστυνομικής αρχής, αποτελούσε το όργανο εκείνο που δεχόταν τον αλλοδαπό σε 

συνέντευξη, διαπίστωνε αν η αίτηση του πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και 

αξιολογούσε την προσωπικότητα του. Ουσιαστικά δηλαδή, είχε ανατεθεί η άσκηση της 

μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας, σε ένα απλό υπηρεσιακό όργανο, 

χωρίς παράλληλα να προβλέπονται οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες, που να 

προστατεύουν τα δικαιώματα του αλλοδαπού και να λειτουργούν αποτρεπτικά ή και 

ελεγκτικά απέναντι σε ενδεχόμενες αυθαιρεσίες. Η επόμενη σημαντική εξέλιξη αφορά 

την υιοθέτηση  του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν 4251/2014- 

ΦΕΚ 80 Α΄)31, στόχος της  διαδικασίας ήταν ο αποτελεσματικότερος και συνολικότερος 

έλεγχος της αγοράς εργασίας σε συνάρτηση με τις σημερινές συνθήκες και τις 

πραγματικές ανάγκες επιμέρους κλάδων αλλά και ευρύτερα της εθνικής οικονομίας. Οι 

παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση ενός περισσότερου συνεκτικού και 

ευέλικτου συστήματος μετακλήσεων εργαζομένων το οποίο σχεδιάζεται σε κεντρικό 

επίπεδο και επιτρέπει στις αρμόδιες εθνικές αρχές να ελέγχουν τη ροή εισόδου νέων 

μετακαλούμενων εργαζόμενων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

ευρύτερα της οικονομίας. Επίσης, με τις διατάξεις του Ν4332/2015 στο άρθρο 15 της 

Οδηγίας παρέχεται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς, όσον αφορά στους όρους 

απασχόλησης, στις συνθήκες εργασίας, στους όρους αμοιβής και απόλυσης, του 

ωραρίου εργασίας, του δικαιώματος στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής 

δράσης, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, στην αναγνώριση 

διπλωμάτων επαγγελματικών προσόντων, στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας και στα φορολογικά πλεονεκτήματα . 
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6α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Νομιμοποίηση 

Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 

εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας 

αντισταθμίζεται με τη δύσκολη και απαιτητικήνομιμοποίηση τους. Στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε να χορηγήσει άδειες εποχιακής 

εργασίας σε Αλβανούς μετανάστες. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η 

διαδικασία νομιμοποίησης περιλαμβάνει  το στάδιο της λευκής και της πράσινης κάρτας 

(Προεδρικό Διάταγμα 1997). Οι κάτοχοι της λευκής κάρτας αποκτούν το δικαίωμα για 

λίγο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλον εκ νέου αίτηση για την 

απόκτηση της πράσινης κάρτας, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στη χώρα για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ως βασική προϋπόθεση ήταν η  προσκόμιση των 

απαραίτητων ενσήμων. Είναι γεγονός ότι λόγω της αδήλωτης ή και μαύρης εργασίας 

ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών που εργαζόταν δεν ήταν ασφαλισμένοι, όπως και οι 

εργαζόμενοι σε εποχιακές εργασίες. Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην περίπτωση 

κατά την οποία ο μετανάστης εργαζόταν χωρίς να είναι ασφαλισμένος. Αυτό, ακόμη και 

σήμερα  αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αφενός, για τα ασφαλιστικά ταμεία που χάνουν 

εισφορές των εργαζομένων και, αφετέρου, για τους μετανάστες που δεν μπορούν να 

αποδείξουν την εργασία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερούμενοι έτσι τυπικά 

των προϋποθέσεων που ο νόμος θέτει για τη νομιμοποίησή τους. Όπως διαφαίνεται 

από αυτό  το διάταγμα , η προϋπόθεση ενσήμων σημαίνει ότι το κράτος ενδιαφέρεται να 

νομιμοποιήσει αυτούς που είχαν κατορθώσει να βρουν νόμιμη εργασία (Χλέτσος, 2001). 

Διαχρονικά, επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι ελληνικές αρχές καθυστερούσαν υπέρμετρα 

στην παροχή αδειών λόγω της υπέρμετρης γραφειοκρατίας και της εμπλοκής πολλών 

υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων. Κατά τον Γεωργούλα (2003)32τα γενικά 

χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας είναι η προσωρινότητα της 

παραμονής του αλλοδαπού, η αντιμετώπισή του ως εργάτη και όχι ως πολίτη και 
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μάλιστα με προσφορά θέσεων εργασίας κοινωνικά ανεπιθύμητων, η αδιαφορία για την 

ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας, η έμφαση στην κατασταλτική πολιτική, η 

πρωτοκαθεδρία των φορέων επίσημου κοινωνικού προβλήματος και βέβαια η 

αναπαραγωγή και διατήρηση της παράνομης μετανάστευσης. 

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΕ, 

αποτελεί η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Μεταναστών, με αφορμή τη 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα EQUAL, με στόχο να συμβάλλει τεκμηριωμένα και 

αξιόπιστα στον κοινωνικό διάλογο για την επεξεργασία προτάσεων πολιτικής σε 

ζητήματα απασχόλησης μεταναστών. 

` 

 Έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας  

Ο μετανάστης από την στιγμή που εγκαθίσταται στη χώρα υποδοχής , έχει ως 

πρώτο του μέλημα την εξεύρεση εργασίας, η οποία πρόκειται να του εξασφαλίσει την 

επιβίωση του. Η ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας δημιουργεί δυσκολίες στην 

προσπάθεια του αυτή. Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο άτομο από 

το φιλικό του περιβάλλον που να μπορεί να τον συμβουλέψει, οι δυσκολίες αυξάνονται. 

Ο μετανάστης καλείται, πλέον, να αναζητήσει μόνος του εργασιακή απασχόληση και 

μονόδρομος γι’ αυτό είναι να ενημερωθεί από τον ελληνικό τύπο. Η αδυναμία 

ανάγνωσης στέκεται ως εμπόδιο στο εγχείρημα αυτό. Ακόμη, όμως, και στην 

περίπτωση που ο μετανάστης καταφέρει να βρει απασχόληση, συχνά, δυσκολεύεται 

στη επικοινωνία του με τον εργοδότη, με τα άτομα που εργάζονται μαζί του και όσους 

χρειάζεται να συναναστραφεί στον εργασιακό του χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αισθάνεται, πραγματικά, αποκλεισμένος στο χώρο εργασίας του (Mattheoudakis, 2005, 

σ. 322). 

Σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στα πλαίσια των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Απασχόληση-Επαγγελματικήή Κατάρτιση», 

υλοποιούνται προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και 

πρόσφυγες, με την προϋπόθεση να έχουν κάρτα ανεργίας. Για όσους δεν διαθέτουν την 

κάρτα αυτή, υπάρχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που καλύπτουν το κομμάτι της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.Ως προς την συμμετοχή των μεταναστών στα 

επίσημα προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας του υπουργείου απασχόλησης , η 

παρουσία τους δεν είναι ικανοποιητική. Αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται στην 
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εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ αφήνει απ έξω όλο το φάσμα επαγγελματικής 

ένταξης των μεταναστών σε ορισμένους κλάδους της δευτερογενούς και πρωτογενούς 

οικονομίας όπου είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους. Συνεπώς, το ελληνικό 

σύστημα τους παρέχει μια θέση στην απασχόληση αλλά ημιτελείς και δεν παίρνει θετικά 

και ενεργά μέτρα για την ομαλή και ισότιμη ένταξη τους. Σύμφωνα με έρευνα ΕΛΣΤΑΤ 

ΤΟ 200833 « Ειδική έρευνα για την θέση στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των 

άμεσων απογόνων τους»  τα άτομα που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό ερωτήθηκαν αν 

θεωρούν ότι χρειάζεται να βελτιώσουν την γνώση της ελληνικής γλώσσας για να 

μπορέσουν να εργαστούν ή να βρουν καλύτερη εργασία. Τα περισσότερα άτομα 

(60,1%) δήλωσαν ότι δεν χρειάζεται να βελτιώσουν την γνώση της γλώσσας για να 

εργαστούν ή να βρουν μια εργασία. Στην ερώτηση αν αναγνωρίστηκαν οι τίτλοι 

σπουδών που είχαν αποκτηθεί στη χώρα γέννησης. Το ποσοστό των ατόμων που 

προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών είναι χαμηλό 2,9% και ακόμη 

μικρότερο είναι το ποσοστό αυτών που κατάφεραν να το αναγνωρίσουν (1,2%). Aκόμη, 

το 9,9 % χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, από τους ανέργους μετανάστες το 12,1 % χρησιμοποιεί 

βοήθημα και από αυτούς που ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 16,1 

%.Σχετικά με την αλλαγή και βελτίωση της εργασίας τους, ορισμένοι ερευνώμενοι 

θεώρησαν πως σημαντικό ρόλο παίζει η πληρέστερη γνώση των ελληνικών. Εξέφρασαν 

πως η βελτίωση των επιδόσεων στη συγκεκριμένη γλώσσα θα τους έδινε τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν μια καλύτερη εργασιακή θέση, δηλαδή μια εργασία λιγότερο 

εξουθενωτική, με μεγαλύτερο κύρος και με λιγότερες εργάσιμες ώρες. 

 

Προβλήματα με εργοδότες. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εργασιακών συνθηκών των μεταναστών είναι 

αυτό του νομού Μανωλάδας του νομού Ηλείας. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς ομηρίας , 

όπου οι εργοδότες παρέχουν πολύ χαμηλούς μισθούς στους εργάτες, δεν τους 

παρέχουν ασφάλιση ενώ οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης τους δεν πληρούν ούτε 

τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Η πρόσφατη πιλοτική μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας 

                                                           
33

έρευνα ΕΛΣΤΑΤ ΤΟ 2008 « Ειδική έρευνα για την θέση στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των άμεσων 
απογόνων τους»  http://www.statistics.gr/statistics/pop 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης34 προσπάθησε να αποτυπώσει την οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση των μεταναστών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της Ε.Ε. και να 

δημιουργήσει Κοινούς Δείκτες Ένταξης στους βασικούς τομείς της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του 

πολίτη. Η παραπάνω έρευνα κατέγραψε τεράστιες εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του 

μεταναστευτικού και του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. (οι μεγαλύτερες διαφορές 

παρατηρούνται στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Αυστρία, όπου το μέσο διαθέσιμο 

εισόδημα των μεταναστών ηλικίας 25-54 ετών είναι 75% μικρότερο του εισοδήματος του 

συνολικού πληθυσμού).  

Ρατσιστική συμπεριφορά από πολίτες 

Για την ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει πρώτα ως γενική αρχή να 

υπενθυμίζεται ότι οι αρχές τις ισότιμης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών πρέπει να 

λειτουργούν ως πυξίδα στο τομέα της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Ένα 

ακόμη στοιχείο που περιπλέκει την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής 

ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας σχετίζεται με την συμπεριφορά πολλές 

φορές των μεταναστών από  τους πολίτες. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται συχνά ότι η 

άφιξη ενός σημαντικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων αποτελεί απειλή, καθώς 

θεωρούν πιθανό να υπάρξει αυξημένος ανταγωνισμός όσον αφορά την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες ή στην απασχόληση , ιδίως όταν και όπου η ανεργία είναι μεγάλη και οι 

κοινωνικές συνθήκες ιδιαίτερες σκληρές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική 

Έρευνα (2003) 35 οι νέοι στην Ελλάδα, εμφανίζουν ξενοφοβική στάση απέναντι στους 

μετανάστες, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και οικονομικής κατάστασης. Θεωρούν ότι 

οι μετανάστες «παίρνουν θέσεις εργασίας από τους Έλληνες» και «κάνουν την Ελλάδα 

ένα χειρότερο μέρος για να ζήσει κάποιος». Ο μετανάστης για να γίνει αποδεκτός στην 

ελληνική κοινωνία πρέπει να δεχθεί τον «ελληνικό τρόπο ζωής», να «μιλά ελληνικά» και 

να έχει «τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται» (Tsaliki, 2008)  

 Μεταναστευτική πολιτική 

Η Ελλάδα, από τότε που αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υποχρεούται να διαμορφώνει νομοθετικά πλαίσια προσαρμοσμένα στις πολιτικές 

                                                           
34

Βλ. Eurostat, 2011, MethodologiesandWorkingPapers, IndicatorsofImmigrantIntegration, A PilotStudy, 
Eurostat,EuropeanCommission.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?
p_product_code=KS-SF-11- 
35

Βλ.http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/greece/ 
 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/greece/
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επιλογές της Ένωσης. Συνεπώς, η μεταναστευτική πολιτική που διαμορφώνει δεν 

μπορεί να αποκλίνει από τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η Ένωση. Η 

παρουσία των μεταναστών στην Ελλάδα, είναι αρκετά έντονη τις τελευταίες δυο 

δεκαετίες και η χώρα κλήθηκε ξαφνικά να διαμορφώσει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 

εξαιτίας της μαζικής προσέλευσής τους. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 

μεταναστών, μαρτυρά πως οι τρεις νόμοι που εφαρμόστηκαν από το 1990 μέχρι τώρα, 

δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικοί. (Μπάγκαβος, Παπαδοπούλου, 2006). Οι συνθήκες 

διαβίωσης και οι εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων είναι τις περισσότερες φορές 

δυσμενείς και η εκμετάλλευση που υφίστανται είναι μεγάλη.  

 

7.ΜΕΤΑΝΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

Στο Σύνταγμα η βασική  διάταξη σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία αναφέρεται 

στο άρθρο 5 παρ. 5 και ορίζει ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας 

και της γενετικής του ταυτότητας». Ειδικότερα, η θεμελίωση του δικαιώματος στην υγεία 

των μεταναστών μπορεί να θεμελιωθεί  στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος το οποίο 

ορίζει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας των ανθρώπου αποτελούν την 

πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Μπορεί, λοιπόν, η διατύπωση του άρθρου να 

επιτρέπει κατ’ αρχήν στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει διακρίσεις προς όφελος των 

Ελλήνων πολιτών, ωστόσο, αυτές οφείλουν «να μην υπερβαίνουν τα κανονιστικά όρια 

που επιβάλλει η αρχή της αξίας του ανθρώπου».  Ένα τόσο περιορισμένο δικαίωμα 

πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη, όπως το ισχύον, με τις αναπόφευκτες συνέπειές 

του, δηλαδή το να πρέπει η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου να χειροτερέψει σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρηθεί επείγον περιστατικό και να δικαιολογείται η έκτακτη 

νοσηλεία του, δε συνάδει με την υποχρέωση προστασίας της αξίας του ανθρώπου. 

Το ζήτημα της υγείας των μεταναστών εισήλθε στην πολιτική ατζέντα μετά το 

2000. Η τυπική πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του ΕΣΥ υπήρξε και παραµένει σε 

συνάρτηση με  την επίσηµη απασχόληση και το νόµιµο καθεστώτος, κανένα από τα 

οποία δεν ίσχυε για την πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990.Τον Ιούλιο του 2000, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας δημοσίευσε 

Εγκύκλιο σχετικά µε την «ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία» για υπηκόους χωρών εκτός 
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της Ε.Ε. Σύµφωνα µε αυτήν και ο νόµιµος µμετανάστης µπορεί να έχει δωρεάν 

πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας , εφόσον κατέχει βιβλιάριο υγείας εκδιδόμενο 

από το ασφαλιστικό ταµείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Ο μεταναστευτικός νόμος  

2910/2001 36 χορήγησε επίσημα ίσα δικαιώματα όσον αφορά στην εθνική ασφάλιση και 

κοινωνική προστασία των ξένων πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, όπως 

ισχύει και για τους Έλληνες πολίτες.  

Παραπέρα , το 2002 η κυβέρνηση εισήγαγε για πρώτη φορά ένα πακέτο μέτρων 

με σκοπό συγκεκριμένα την ένταξη των μεταναστών, το «Σχέδιο Δράσης για την 

Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών 2002-2005» περιλάμβανε ρυθμίσεις που 

αφορούσαν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μεταναστών. Επιπροσθέτως, το 

Προεδρικό Διάταγμα 668/18.5.200537 προβλέπει τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που δεν είναι ασφαλισμένοι ή δεν 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα. Η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη περιλαμβάνει δωρεάν νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και δωρεάν 

χορήγηση φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία. Για να έχουν δικαίωμα στη δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι μεν αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν στην κατοχή 

τους ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο, οι δε πρόσφυγες πρέπει να διαθέτουν το δελτίο 

ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα. Σε αλλοδαπούς που δεν βρίσκονται νόμιμα στην 

χώρα και δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από 

διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής, δεν επιτρέπεται να προσφερθεί 

οποιαδήποτε υπηρεσία από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για ανήλικα 

παιδιά και για αλλοδαπούς που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία. 

(Αρθρο84/Ν.3386/2005)38.Σχετικό με το ζήτημα της απέλασης των μεταναστών είναι το 

άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 σύμφωνα με το οποίο μπορεί να χορηγηθεί άδεια 

διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που πάσχουν 

από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω 

                                                           
36

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-nomoi.55181 
 
37

 Βλ 
http://www.mighealth.net/el/index.php/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%C
E%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%C
F%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE
%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF 
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https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n_3907_2011.pdf 
 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-nomoi.55181
http://www.mighealth.net/el/index.php/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://www.mighealth.net/el/index.php/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://www.mighealth.net/el/index.php/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://www.mighealth.net/el/index.php/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF
https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n_3907_2011.pdf
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άδειας είναι η προηγούμενη κατοχή από τον αιτούντα άδειας διαμονής. Αυτό σημαίνει 

ότι ένα άτομο που πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας διατρέχει τον κίνδυνο να 

απελαθεί.  

Παραπέρα, ο νόμος 3536/2007 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και με τον νόμο 4251/2014 

γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια να διαμορφωθεί μια πολιτική που θα  εστιάζει  στην 

κοινωνική ένταξη, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υγεία. Τέλος, με τον 

Ν4368/21.2.201639 άρθρο 33 «Πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ανασφάλιστων 

και οικονομικά αδύναμων πολιτών, Ελλήνων και αλλοδαπών» θεσπίζεται για πρώτη 

φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την 

παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω 

θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και 

πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς 

την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το 

νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και 

φαρμακευτική κάλυψή τους. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι σε όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας,  απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών υγείας 

στους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής, εκτός αν πρόκειται για επείγον 

περιστατικό. Σε αυτή την περίπτωση η άρνηση παροχής βοήθειας από το νοσηλευτικό 

προσωπικό συνιστά ποινικό παράπτωμα και αντιτίθεται στον ιατρικό όρκο. Η 

συγκεκριμένη τάση, να επισκέπτονται δηλαδή οι μετανάστες δομές υγείας κυρίως για 

επείγοντα περιστατικά δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της Ελλάδας , σε πολλές χώρες 

του βορρά όσο και του νότου της Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ  η πλειοψηφία  των 

ανασφάλιστων μεταναστών επισκέπτεται δομές υγείας μόνο για επείγοντα περιστατικά. 

 

                                                           
39

Νόμος 4368/2016  
http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-
dhmosio-systhma-ygeias 
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7α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες διαπιστώνουμε ότι η υγεία πλήττεται 

από πολιτισμικά εμπόδια, γλωσσικές διαφορές, νομικούς όρους και κοινωνικό 

οικονομικές δυσπραγίες. Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η Ελλάδα 

αναγνωρίζει στους μετανάστες ένα αρκετά περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στην 

ιατρική περίθαλψη και κατ’ επέκταση ένα εξ’ ίσου περιορισμένο δικαίωμα στην υγεία. 

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η εξέταση των φραγμών στην υγεία των μεταναστών στα 

πλαίσια του εθνικού συστήματος.  

Συνθήκες  διαβίωσης 

Κρίσιμες κρίνονται και κάποιες πρακτικές παρατηρήσεις γύρω από το ζήτημα της 

πρόσβασης των μεταναστών στην ιατρική περίθαλψη. Κατά πρώτον, πρέπει να 

σημειωθεί ότι σύμφωνα με  Ευρωπαϊκή Έρευνα οι μετανάστες δεν έρχονται στην 

Ευρώπη για να θεραπευθούν αλλά  πολλοί ανακαλύπτουν ότι είναι ασθενείς μετά την 

άφιξή τους ή ασθενούν κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής τους διαδρομής, η οποία, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, διαρκεί αρκετό καιρό και λαμβάνει χώρα υπό 

άθλιες συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει να απορριφθεί ένα πιθανό επιχείρημα ότι 

παρέχοντας ευρύτερη πρόσβαση στους μετανάστες στον τομέα της υγείας  θα αυξηθεί ο 

αριθμός τους διότι θα έρχονται στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Κατά δεύτερον, πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη καθιστά ακόμα 

πιο ευάλωτη την κατάσταση της υγείας των μεταναστών που είναι ήδη επισφαλής λόγω 

των κακών συνθηκών διαβίωσης (στέγαση, διατροφή). Η απουσία έγκαιρης διάγνωσης 

και ιατρικής παρακολούθησης μπορεί να καταστήσει μικρής σημασίας ασθένειες 

σοβαρές ακόμα και θανατηφόρες.  

 

Προβλήματα κατανόησης και επικοινωνίας 

 

Ακόμη, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την υγεία και την αρρώστια σχετίζεται 

άμεσα με τον εκάστοτε πολιτισμό της κάθε περιοχής. Ο κάθε πολιτισμός έχει τη δική του 

«γλώσσα  δυσφορίας» μέσω της οποίας εκφράζει τα συμπτώματα και τα σημάδια που 

θεωρεί μη φυσιολογικά και μπορεί να κρύβουν κάποια μορφή αρρώστιας. Η θεώρηση 
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του φυσιολογικού και μη έχει αποδειχτεί ότι διαφέρει από ένα πολιτισμικό περιβάλλον 

στο άλλο. Το ρόλο γέφυρα μεταξύ επαγγελματιών υγείας και υπηκόων τρίτων χωρών 

αναλαμβάνει ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής ο οποίος παρέχει συμβουλευτική 

υποστήριξη και ενθαρρύνει τους μετανάστες  ώστε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να 

υπερβούν πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία. Βασικό στοιχείο της προσαρμογής των 

λειτουργών υγείας στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι η πολιτισμική επάρκεια. 

Πολιτισμική ικανότητα ή επάρκεια στους επαγγελματίες υγείας είναι το σύνολο των 

πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών που προωθούν την αποτελεσματική 

διαχείριση διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης μεταναστών των υπηρεσιών υγείας. 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά και τις  πεποιθήσεις των  μεταναστών που αντιβαίνουν στο 

«κατεστημένο» της κυρίαρχης κουλτούρας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

πληθυσμού και των ατόμων που μπορεί να έχουν μια κουλτούρα ή ένα πολιτισμικό 

πλαίσιο διαφορετικό από το κυρίαρχο. Η διαφορετική πολιτισμική καταβολή και άγνοια 

των λειτουργών υγείας για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του ασθενή (π.χ. άρνηση 

μουσουλμάνας γυναίκας να εξετασθεί από άντρα γιατρό) μπορεί να περιορίσει την 

προσβασιμότητα των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

θέματα ψυχικής υγείας (Mighealthnet ,2009).Στη δεκαετία του ‘70 η Leininger M40 

παρουσίασε ένα διαπολιτισμικό μοντέλο υγείας όπου θα πρέπει  ο λειτουργός υγείας να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη  του τις απόψεις, τις πρακτικές και αντιλήψεις της κάθε 

πολιτισμικής ομάδας. 

Έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

Το κυριότερο πρόβλημα στην καθημερινή επικοινωνία μεταξύ λειτουργών υγείας και 

ασθενών είναι η γλώσσα. Ακόμα και όταν οι μετανάστες έρθουν σε επαφή με μια δομή 

υγείας, τα γλωσσικά εμπόδια οδηγούν συχνά σε αδυναμία περιγραφής των 

συμπτωμάτων και των ενοχλήσεων που βιώνουν, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

σωστή και ακριβής διάγνωση της ασθένειας. Το εμπόδιο αυτό πολύ συχνά έχει κοστίσει 

ζωές ή έχει οδηγήσει σε σοβαρά ιατρικά λάθη. 

 

Έλλειψη πληροφόρησης για την λειτουργία των  μονάδων υγείας    

                                                           
40

Η LeiningerMήταν νοσηλεύτρια που ασχολήθηκε με την διαπολιτισμική υγεία. 
Βλ.http://nursing.jbpub.com/sitzman/ch15pdf.pdf 
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Πέρα των γλωσσικών εμποδίων, σημαντικός παράγοντας για την δυσκολία 

πρόσβασης και χρήσης των δομών υγείας είναι η έλλειψη πληροφόρησης για το πώς 

αυτά λειτουργούν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η πολυπλοκότητα τους. Πρόσφατη 

μελέτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου πρόσβασης στην υγεία της ανθρωπιστικής μη 

κυβερνητικής οργάνωσης  Γιατρών του κόσμου (2007)41 δείχνει ότι στην Ελλάδα 

υπάρχουν αρκετά εμπόδια πρόσβασης στην πληροφόρηση αναφορικά με την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα στοιχεία για την Ελλάδα αφορούσαν 112 

ανθρώπους που επισκέφτηκαν τις δύο πολυκλινικές των Γιατρών του κόσμου σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. Επίσης, με βάση στοιχεία έρευνας Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  

τα  κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μεταναστευτικός πληθυσμός στο 

σύστημα υγείας είναι η γραφειοκρατία και η εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους. Στην 

μελέτη τουΑναστόπουλου(2014)42 για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

στις δομές υγείας στην Ελλάδα , το 35,9% των μεταναστών αντιμετώπισαν δυσκολίες 

στην εισαγωγή και την νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και το 25,8 % των μεταναστών 

αρκετές δυσκολίες στην επίσκεψη του στα εξωτερικά ιατρεία. Η συντριπτική πλειοψηφία 

αυτών αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών και 

μεγάλου χρόνου αναμονής. Σύμφωνα με τον Γαλάνη και συν. (2012,2013) τα 

σημαντικότερα προβλήματα μεταναστών κατά την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας 

είναι ο χρόνος αναμονής, η ελλιπής επικοινωνία με τους επαγγελματίες , το υψηλό 

κόστος, η έλλειψη γνώσης για υπηρεσίες υγείας και πολυπλοκότητα του συστήματος. 

Φόβος διακρίσεων  

Σημαντικός παράγοντας για τον αποκλεισμό των μεταναστών στο χώρο της 

υγείας  είναι ο φόβος για πληροφορίες διακρίσεων. Αυτός ο φόβος προκύπτει τόσο από 

την επίσημη μεταναστευτική πολιτική όσο και από τις συμπεριφορές των μεταναστών 

εντός των νοσοκομείων. H έρευνα Ψημένου και Κασσιμάτη(2003)43 καταδεικνύει τα 

                                                           
41

 MDM European Observatory on Access to Health Care (2007) European Survey on Undocumented Migrants 
Access to Health Care. 
42

Αναστόπουλος Γ, (2014)  Διδακτορική διατριβή με τίτλο : πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους 
μετανάστες στην Ελλάδα. Οικονομικά δεδομένα χρήσης δευτεροβάθμιας υπηρεσίας υγείας, Αθήνα, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39349 
 
43

Σκαμνάκης Χ (2009) Η προνομιακή περιθωριοποίηση από τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2009, 4 (1), 127-138 από  PsimmenosI. 
andKassimatiK., (2003), "ImmigrationControlPathways: 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39349
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προβλήματα της επέκτασης των υπηρεσιών υγείας σε μια περίοδο μεταβολών στο 

κράτος πρόνοιας, με έντονες αντιλήψεις για την εθνική ταυτότητα μεταξύ εργαζομένων 

και ειδικών στο τομέα υγείας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τους μετανάστες ως «απειλή» 

για τις υπάρχουσες δομές. Ακόμη, από  έρευνα  συνεντεύξεων που διενεργήθηκε σε 

εκπροσώπους σε θέματα υγείας της κοινότητας των μεταναστών στο Λονδίνο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο,  οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ομόφωνα ότι τα τρέχοντα μοντέλα 

υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τις κοινότητες μεταναστών. 

Τέλος, κυρίαρχα εμπόδια  που αποθαρρύνουν την αναζήτηση του ελέγχου 

περιλαμβάνουν τον στιγματισμό που σχετίζεται με συγκεκριμένες ασθένειες στις 

κοινότητες των μεταναστών και τις υπηρεσίες  που δεν είναι φιλικές  για τους 

μετανάστες. 

 

Καθεστώς μη νομιμότητας 

Το καθεστώς  μη νομιμότητας στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι μετανάστες  

τους περιορίζει την πρόσβαση στην παροχή υγείας καθώς τους δημιουργεί τον φόβο 

της αστυνομίας και της απέλασης. Μετανάστες χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα δεν 

έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας με εξαίρεση τα επείγον περιστατικά και μέχρι την 

σταθεροποίηση της υγείας τους. Πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου μετά την έκδοση της 

προσφυγικής τους ταυτότητας και της κάρτας αίτησης ασύλου, και για το χρονικό 

διάστημα που αυτές βρίσκονται σε ισχύ , απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

Έλληνες πολίτες στις υπηρεσίες υγείας. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υγείας για την «Υγειονομική Περίθαλψη Αλλοδαπών»44 «για τους αλλοδαπούς µη 

νόµιµα ευρισκόμενους στην Ελλάδα παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες αποκλειστικά 

σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και µέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας τους». 

Σηµαντικός είναι ο ρόλος υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων αλλά και οργανώσεων 

που παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτική περίθαλψη σε 

µμετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Το κενό επιχειρούν να καλύψουν Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν περίθαλψη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης σε µμετανάστες «χωρίς έγγραφα», πρόσφυγες και µμειονότητες. Οι 

Γιατροί του Κόσµου, η PRAKSIS, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ο 

                                                                                                                                                                                           
OrganizationalCultureandWorkValuesofGreekWelfareOfficers", JournalofEthnicandMigrationStudies, vol. 29, no 2, 
Marchp.p. 337-373. 
44

Στέκι μεταναστών http://www.stekichania.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=820:-l-
r&catid=57:diabastecategory&Itemid=67 
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν υπηρεσίες υγείας, 

συμβουλευτικής για ζητήματα υγείας και πρόνοιας και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. 

Μεταναστευτική πολιτική 

Οι περιορισμοί που επιβάλλει η μεταναστευτική πολιτική που καθιστά 

παράνομους τους περισσότερους μετανάστες, περιορίζει τα κοινωνικά τους δικαιώματα 

και ανάμεσα σε αυτά και το δικαιώματα στη υγεία, τους καθιστά ευάλωτους σε ασθένειες 

και ατυχήματα και στερεί την κοινωνική τους ένταξη στην Ελλάδα. Λόγω της 

μετανάστευσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  αναφέρει τον επαναπροσδιορισμό 

όλων των κρατών  στις υπηρεσίες υγείας.  

 

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη  

Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μεταναστών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

της πρόσβασης και κατ’ επέκταση της χρήσης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Το 

σύστημα υγείας στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την απασχόληση. Όποιος δεν 

εργάζεται, δεν έχει ασφάλιση άρα δεν έχει και υγειονομική και ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη. 
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ΣKOΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο προβληματισμός αφενός σχετικά με τον αν η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

σέβονται την πολιτισμική πολυμορφία και αφετέρου αν η ελληνική κοινωνία ως χώρα 

υποδοχής των μεταναστών προωθεί την κοινωνική ένταξη των μεταναστών αποτέλεσαν 

το έναυσμα  για να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα. Για τον λόγο αυτό η έρευνα αυτή 

προσπάθησε να εντοπίσει τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς φραγμούς  που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καθημερινότητα τους. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκαν 

αν ο σεβασμός της ετερότητας στις χώρες υποδοχής επηρεάζει την κοινωνική ένταξη. Η 

παρούσα έρευνα με θέμα « Πολύπολιτισμικότητα και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: Πολιτισμικοί –Κοινωνικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην 

καθημερινότητα τους» στηρίχτηκε στις ερωτήσεις ερωτηματολογίου που απάντησαν 

κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες που δραστηριοποιούνται σε 

θέματα μετανάστευσης. Οι ερωτηθέντες είτε εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής 

προσφύγων είτε εργάζονταν ή ήταν εθελοντές σε συλλόγους μεταναστών, σε  μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, σε κέντρα υποστήριξης μεταναστών και σε άλλους 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα μεταναστών. Η προσδοκία από τις 

απαντήσεις του δείγματος ήταν να καταγραφτεί πώς γίνεται αντιληπτή η 

πολυπολιτισμικότητα από τους ερωτώμενους που στηρίζουν τους μετανάστες και αν ο 

σεβασμός της πολιτισμική πολυμορφία  εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καθημερινότητας τους στην Ελλάδα, 

ειδικότερα στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην υγεία. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η επιλογή του ερωτηματολογίου στηρίχτηκε στο γεγονός ότι μπορεί να 

συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες από τις απόψεις των ατόμων που εργάζονται με 

μετανάστες και έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους και γνωρίζουν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν καλύτερα. 



53 
 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, διευκρινίζεται ο σκοπός της έρευνας, η 

εξασφάλιση της ανωνυμίας και εχεμύθειας των απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από προτάσεις για τις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει το βαθμό 

συμφωνίας του (Ζαφειρόπουλος, 2012). Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας είναι κλίμακας Likert. Οι κλίμακες Likertείναι 

κλίμακες συμφωνίας του ερωτώμενου με μια άποψη (Ζαφειρόπουλος, 2012). 

Oι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας αφορούν τις απόψεις των κοινωνικών 

επιστημόνων, ψυχολόγων και άλλων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο 

μεταναστευτικό για τον πολιτισμό και την μετανάστευση. Ακολουθούν οι απόψεις για την 

αξιολόγηση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή ένωση. Στη 

δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν τις απόψεις για τους κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς φραγμούς στην ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Η ενότητα αυτή 

περιλαμβάνει αρχικά τις ερωτήσεις  για τα εμπόδια στην κοινωνική ένταξη. Ακολουθούν 

οι ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην κοινωνιοπολιτισμική προσαρμογή και 

ειδικότερα στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και την υγεία. Τέλος, το ερωτηματολόγιο 

ολοκληρώνεται με τις ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή , το επάγγελμα, αν είναι εργαζόμενοι 

ή εθελοντές και η εκπαίδευση. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Το πρώτο στάδιο της έρευνας είναι ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου, όπου η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρό δείγμα. Το δείγμα αυτό αφορά την έρευνα-πιλότο, 

μέσω της οποίας θα διαπιστωθεί αν τα ερωτήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο 

είναι σαφή και κατανοητά από τους κοινωνικούς επιστήμονες, τους ψυχολόγους και 

ειδικούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης. Σύμφωνα με 

Ζαφειρόπουλο (2001) η δοκιμαστική έρευνα (Pilot) είναι η περισσότερο διαδεδομένη 

διαδικασία για να υποβληθεί σε δοκιμή το όλο σχήμα συλλογής των πληροφοριών και 

στην συνέχεια να υποβληθεί σε διόρθωση, αν κριθεί απαραίτητο. Το ερωτηματολόγιο 

της έρευνας δόθηκε ιδιοχείρως στα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα μετά από 

έγκριση του υπεύθυνου επικοινωνίας. Αφού έγινε η συλλογή των ερωτηματολογίων από 
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την έρευνα- πιλότο δεν απαιτήθηκαν διορθώσεις. Το δεύτερο στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας περιλαμβάνει την βασική έρευνα. Τα μισά σχεδόν ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν ιδιοχείρως και επιλέχθηκε επίσης η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου με την βοήθεια του Google forms, όπου αποτυπώνονταν οι ίδιες 

ερωτήσεις με το αρχικό έντυπο αλλά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον σκοπό της έρευνας.  Μετά την 

συλλογή των ερωτηματολογίων  ακολούθησαν 3 συνεντεύξεις προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και 

άλλες ειδικότητες που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης. Το 

ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά στην επίσημη διεύθυνση (email) των φορέων και 

οργανισμών με ένα συνοδευτικό κείμενο για τους υπεύθυνους επικοινωνίας για την 

αναγκαιότητα συμμετοχής στην έρευνα, την διασφάλιση της ανωνυμίας και την 

χρησιμοποίηση των απαντήσεων για τους σκοπούς της έρευνας. Μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα 15 μηνών απαντήθηκαν τα ερωτηματολόγια και ακολούθησε μετά η 

επεξεργασία τους με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Συγκεκριμένα, έγινε 

στατιστική επεξεργασία με την δημιουργία πινάκων συχνοτήτων. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΑΝΔΡΑΣ 24 22,6 

ΓΥΝΑΙΚΑ 82 77,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας απάντησαν συνολικά 106 άτομα, 82 γυναίκες και 24 

άνδρες. 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

19-30 ΕΤΩΝ 57 53,8 

31-45 ΕΤΩΝ 37 34,9 

46-55 ΕΤΩΝ 11 10,4 

56-65 ΕΤΩΝ 1 ,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είναι 19-30 ετών. Το 34,9 % είναι 31-45 

ετών και μικρότερο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55 και 56-65 ετών. 

 

 ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 94 88,7 

ΑΛΛΗ 12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

H συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν ελληνική καταγωγή δηλαδή  το 88,7 

% και 11,3  έχει άλλη καταγωγή. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

52 49,1 
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ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 21 19,8 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

7 6,6 

ΑΛΛΟ 26 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες είναι κοινωνικοί επιστήμονες, το 24,5 % ανήκει  στην 

κατηγορία άλλο (εκπαιδευτικοί, λειτουργοί της υγείας, άτομα που δραστηριοποιούνται με 

μετανάστες) το 19,8 % είναι ψυχολόγοι και το 6,6 % είναι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές.  

 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 29 27,4 

ΟΧΙ 77 72,6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Το 27,4 % είναι εθελοντές  ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν είναι εθελοντές.  

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 88 83,0 

ΟΧΙ 18 17,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τους ερωτηθέντες η συντριπτική πλειοψηφία είναι εργαζόμενοι, δηλαδή το 83% και 

το 17%  απάντησε ότι δεν εργάζεται. 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1 ,9 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

4 3,8 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Ή ΙΕΚ 

5 4,7 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 59 55,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 35 33,0 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τους ερωτηθέντες περισσότεροι από τους μισούς είναι απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ , ΤΟ 33 

%  έχει μεταπτυχιακό, το 4,7% είναι απόφοιτη τεχνικής σχολής  ή ΙΕΚ  , το 3,8 είναι 

απόφοιτη γενικού λυκείου και το 9 % απόφοιτοι γυμνασίου. 

Α. ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Α1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A1.1:  Όλοι οι πολιτισμοί είναι ίσοι . 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 11 10,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

13 12,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 20 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

58 54,7 
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 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 11 10,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

13 12,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 20 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

58 54,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία υιοθετεί την αντίληψη ότι όλοι 

οι πολιτισμοί είναι ίσοι. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A1.2: Υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι πολιτισμοί. 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 60 56,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 25 23,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

5 4,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 14 13,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν υπάρχουν 

ανώτεροι και κατώτεροι πολιτισμοί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A1.3: Πρέπει να κρίνω τους άλλους πολιτισμούς  με βάση το δικό μου 

πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 60 57,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 27,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

11 10,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 2 1,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

3 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 105 100,0 

 

Στον πίνακα Α1.3 παρατηρείται διάχυση απόψεων προς τις απόλυτες αρνητικές 

απαντήσεις στην ερώτηση “ πρέπει να κρίνω τους άλλους πολιτισμούς με βάση  το δικό 

μου πολιτισμικό υπόβαθρο”. 

 

 

A1.4 : Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι ανεξάρτητα από την θρησκεία, την εθνικότητα και τον 

πολιτισμό και πρέπει να  έχουν ίσα δικαιώματα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 1 ,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

1 ,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 14 13,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

88 83,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον  παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία υιοθετεί την 

άποψη ότι όλοι  οι άνθρωποι είναι ίδιοι ανεξάρτητα από την θρησκεία, την εθνικότητα 

και τον πολιτισμό και πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. 
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Α2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A2.5 : Kάθε μετανάστης είναι φορέας ενός πολιτισμού / κουλτούρας 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

4 3,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 38 35,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

61 57,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Κάθε μετανάστης είναι φορέας ενός πολιτισμού/ κουλτούρας” σχεδόν το 

σύνολο απάντησε θετικά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A2.6: Ενοχλούμαι  από τον διαφορετικό τρόπο ζωής ή τις διαφορετικές 

απόψεις ή συνήθειες των μεταναστών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 42 39,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 43 40,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

18 17,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 3 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ενοχλούμαι από τον διαφορετικό τρόπο ζωής ή τις διαφορετικές απόψεις 

ή συνήθειες των  μεταναστών “ η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε αρνητικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣA2.7: Μου αρέσει να συνεργάζομαι με μετανάστες επειδή έχουν διαφορετικό 

τρόπο ζωής. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 9 8,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 45,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

18 17,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα  6 στους 10 απάντησε θετικά στην ερώτηση “ μου αρέσει να 

συνεργάζομαι με μετανάστες επειδή έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής”. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣA2.8: Η επικοινωνία με μετανάστες  από διάφορα μέρη κάνει την ζωή μου 

καλύτερη. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 8 7,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

26 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ  106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Η επικοινωνία με τους μετανάστες από διάφορα μέρη κάνει την ζωή 

μου καλύτερη “ πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. 
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Α3.ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣA3.9: Κύρια χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η  ετερότητα και  η  

πολυπολιτισμικότητα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 17 16,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

18 17,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.9 περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι κύρια 

χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ετερότητα και η πολυπολιτισμικότητα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣA3.10: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών 

προέλευσης των μεταναστών. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 9,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 34 32,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

5 4,7 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  106 100,0 
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Στην ερώτηση “ Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών 

προέλευσης των μεταναστών” το μεγαλύτερο ποσοστό   απάντησε αρνητικά, το 26,4 

κράτησε μέτρια θέση , ενώ θετικά απάντησε μικρότερο ποσοστό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.11: Η Ευρωπαϊκή Ένωση  σέβεται τα ανθρώπινα  δικαιώματα και τις 

ανθρώπινες αξίες των μεταναστών. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 7,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 25 23,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

34 32,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 32 30,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

7 6,6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον  πίνακα  Α3.11 το μεγαλύτερο ποσοστό 39%  απάντησε θετικά στην ερώτηση ότι η 

ευρωπαϊκή ένωση σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες των 

μεταναστών, το 34 % κράτησε μέτρια θέση , ενώ το 33 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.12 : Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των 

κρατών- μελών σε ζητήματα ετερότητας. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11 10,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 27 25,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

43 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 20 18,9 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

5 4,7 

ΠΟΣΟΣΤΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ HΕυρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των 

κρατών – μελών σε ζητήματα ετερότητας” το μεγαλύτερο ποσοστό κράτησε μέτρια θέση,  

το 35,9 απάντησε αρνητικά, το 23,6 απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.13 : Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι τα κράτη – μέλη της πρέπει να 

διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 17 16,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

36 34,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 39 36,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

10 9,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε θετικάστο ότι η ευρωπαϊκή 

ένωση υποστηρίζει ότι τα κράτη- μέλη της πρέπει να διατηρούν την εθνική τους 

ταυτότητα, το 34% κράτησε μέτρια θέση και το μικρότερο ποσοστό κράτησε αρνητική 

θέση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.14:Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στα κράτη – μέλη της μια κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτισμική κουλτούρα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 5,7 
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ΔΙΑΦΩΝΩ 15 14,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

37 34,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 44 41,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

4 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.14 το περισσότερο ποσοστό απάντησε θετικά στο ότι η ευρωπαϊκή 

ένωση προωθεί στα κράτη- μέλη της μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική κουλτούρα  , το 

34,9 % κράτησε μέτρια θέση, ενώ το μικρότερο ποσοστό 19,9% απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.15:Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα  θέτουν  σε κίνδυνο τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 46 43,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 41 38,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

11 10,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 5 4,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

3 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Hμετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα θέτουν σε κίνδυνο τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό “  η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.16 :Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα θέτουν  σε 

κίνδυνο την ευρωπαϊκή ενότητα. 
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 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 45 42,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 32 30,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

19 17,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 9 8,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

1 ,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.16 στην ερώτηση ‘ Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα θέτουν 

σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ενότητα “  η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.17Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την θρησκευτική ετερότητα των 

μεταναστών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 8,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 26 24,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

33 31,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση 

ότι η ευρωπαϊκή ένωση σέβεται την θρησκευτική ετερότητα των μεταναστών, το 31,1 % 

κράτησε μέτρια θέση, το 33 % απάντησε αρνητικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A3.18:Η μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στοχεύει  στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας  μεταξύ των κρατών-μελών της. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 22 20,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 27 25,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

37 34,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 18 17,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.18 το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε αρνητικά στο ότι η 

μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η ευρωπαϊκή ένωση στοχεύει στην προώθηση 

της πολυπολιτισμικότητας μεταξύ των κρατών – μελών της , το 34,9 % κράτησε μέτρια 

θέση,  ενώ το μικρότερο ποσοστό απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.19:Οι  μεταναστευτικές ροές  προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνουν  το 

φαινόμενο της ξενοφοβίας στα κράτη – μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 7,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 12 11,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

21 19,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 45,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

17 16,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Από τον παραπάνω  πίνακα Α3. 19 διαφαίνεται ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση ‘’ Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αυξάνουν το φαινόμενο της ξενοφοβίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.20 :Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων 

χωρών  προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και την ίση μεταχείριση των αιτούντων 

άσυλο. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 13 12,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ 33 31,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 30 28,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.20 παρατηρείται ότι στην ερώτηση “ Η πολιτική ασύλου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων χωρών  προωθεί την πολυπολιτισμικότητα  

και την ίση μεταχείριση των αιτούντων άσυλο “ το 30,2 απάντησε θετικά, το 26,4 

κράτησε μέτρια θέση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή 43,4 απάντησε αρνητικά. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ A3.21 :Η  αξία της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ευνοεί 

την κοινωνική  συνοχή σε θέματα μετανάστευσης  στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 19,8 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

35 33,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

6 5,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α3.21 στην ερώτηση  “ Η αξία της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ευνοεί την κοινωνική συνοχή σε θέματα μετανάστευσης στα κράτη- μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης” το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε θετικά, το 33 % κράτησε 

ουδέτερη θέση , ενώ μικρότερο ποσοστό απάντησε αρνητικά. 

 

Α4. ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.22:Η ελληνική κοινωνία σέβεται την ετερότητα των    

μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 37 34,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

34 32,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α4.22 στην ερώτηση “ Η ελληνική κοινωνία σέβεται την ετερότητα των 

μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα” , το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε 

αρνητικά, το 32,1%  κράτησε μέτρια θέση, ενώ μικρότερο ποσοστό 28,3% απάντησε 

θετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A4.23: Η ελληνική κοινωνία  σέβεται τους πολιτισμούς προέλευσης των 

μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 7,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 27,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α4.23 στην ερώτηση “ Hελληνική κοινωνία σέβεται τους πολιτισμούς 

προέλευσης των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα” οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες  κράτησαν μέτρια θέση, το 34,9 απάντησε αρνητικά και  το 26,4 % 

απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.24:Στην Ελλάδα γίνονται δράσεις για την προώθηση της ισότητας και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των μεταναστών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 6 5,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

24 22,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 62 58,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

9 8,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι η σχεδόν πλειοψηφία απάντησε αρνητικά 

στην ερώτηση “ Στην Ελλάδα γίνονται δράσεις για την προώθηση της ισότητας και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των μεταναστών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.25 :Οι μετανάστες  βελτιώνουν την ελληνική κοινωνία φέρνοντας νέες 

ιδέες και πολιτισμό. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 10 9,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

37 35,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 44 41,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

10 9,5 

ΣΥΝΟΛΟ 105 100,0 

 

 

Στην ερώτηση “ Oι μετανάστες βελτιώνουν την ελληνική κοινωνία φέρνοντας νέες ιδέες 

και πολιτισμό” το 51,4 % απάντησε θετικά , το 35,2 κράτησε ουδέτερη θέση, το 13,3 

απάντησε αρνητικά. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.26: Η μετανάστευση και η  πολυπολιτισμικότητα  αποτελούν 

απειλή για τον ελληνικό πολιτισμό. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 50 47,2 

ΔΙΑΦΩΝΩ 39 36,8 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

10 9,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 6 5,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

1 ,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α4.26 στην ερώτηση “ Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα 

αποτελούν απειλή για τον ελληνικό πολιτισμό’ , η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.27:Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα  απειλούν την εθνική 

ταυτότητα του ελληνικού έθνους. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 57 53,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 26 24,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

14 13,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 7 6,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α4.27 στην ερώτηση “ Η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα 

απειλούν την εθνική ταυτότητα του ελληνικού έθνους “ η πλειοψηφία απάντησε 

αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A4.28 : Η  έννοια της πολυπολιτισμικότητας  που προωθείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  ισχύει στην Ελλάδα σε θέματα ένταξης μεταναστών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 9,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 26 24,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 24 22,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

1 ,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Α4.28 στην ερώτηση “ Hέννοια της πολυπολιτισμικότητας που προωθείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει στην Ελλάδα σε θέματα ένταξης μεταναστών, το 

μεγαλύτερο ποσοστό κράτησε ουδέτερη θέση, το 33,9 απάντησε αρνητικά και το 31,6 

απάντησε θετικά. 

 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΣΤΗΝ  ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Β1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B1.29 : Η  αξία της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ευνοεί 

την κοινωνική  ένταξη  των μεταναστών  στην Ελλάδα. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 5,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 19,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 35 33,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

3 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Από τον  παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι στην ερώτηση  “ Η αξία της 

πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών στην Ελλάδα”  οι περισσότεροι ερωτηθέντες κράτησαν μέτρια θέση, το 35,8 

%  απάντησε θετικά , ενώ μικρότερο ποσοστό, δηλαδή το 25,5 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B1.30 :Οι μετανάστες  έχουν προβλήματα αποδοχής από το κοινωνικό 

σύνολο στην Ελλάδα. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 8 7,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 55 51,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Β1.30 στην ερώτηση ‘ Οι μετανάστες έχουν προβλήματα αποδοχής από το 

κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα’ , 6 στους 10 ερωτηθέντες  απάντησαν θετικά . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B1.31 :Εμπόδιο για την ένταξη των μεταναστών είναι η έλλειψη επιθυμίας  

από μέρους των μεταναστών να ενταχθούν. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 7,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 27,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

42 39,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 22 20,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

5 4,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Στον πίνακα Β1.31 στην ερώτηση “ Εμπόδιο για την ένταξη των μεταναστών είναι η 

έλλειψη επιθυμίας από μέρους των μεταναστών να ενταχθούν” , το μεγαλύτερο 

ποσοστό κράτησε ουδέτερη θέση , το 34,9 απάντησε αρνητικά και το μικρότερο 

ποσοστό, δηλαδή το 25,5 απάντησε θετικά. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B1.32 :Oι πολιτικές ένταξης  είναι περισσότερο κοινωνικές  παρά κρατικές  

επειδή εκπορεύονται από κοινωνικούς φορείς ανεξάρτητους από το ελληνικό κράτος. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 6 5,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

33 31,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 52 49,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα  Β1.32 παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση αν “ Οι πολιτικές ένταξης είναι περισσότερο κοινωνικές παρά κρατικές επειδή 

εκπορεύονται από κοινωνικούς φορείς ανεξάρτητους από το ελληνικό κράτος” , το 31,1 

% κράτησε μέτρια θέση και το 9,5 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B1.33 : Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στηρίζεται  στην δράση των  μη  

κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 7 6,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26 24,5 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 49 46,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

23 21,7 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 106 100,0 

 

Από το παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι σχεδόν η πλειοψηφία  απάντησε θετικά στην 

ερώτηση αν η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στηρίζεται στη δράση των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα. 

 

Β2.ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ  ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.34 : Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών είναι η  ανεργία. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 1,9 

ΛΙΓΟ 4 3,8 

ΑΡΚΕΤΑ 19 17,9 

ΠΟΛΥ 30 28,3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

51 48,1 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Β2.34 το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι η ανεργία αποτελεί εμπόδιο 

στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.35  Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών είναι το   χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 1,9 
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ΛΙΓΟ 11 10,4 

ΑΡΚΕΤΑ 38 35,8 

ΠΟΛΥ 29 27,4 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

26 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Β2.35 παραπάνω από το 50% απάντησε θετικά στο ότι το χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.36 :  Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο  είναι στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για 

θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  

 ΛΙΓΟ 1 ,9 

ΑΡΚΕΤΑ 25 23,6 

ΠΟΛΥ 38 35,8 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

42 39,6 

ΣΥΝΟΛΟ  106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται κατανοητό ότι η πλειοψηφία δήλωσε ότι η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής  

αποτελεί  σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.37: Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο είναι  στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών είναι  τα στερεότυπα και οι  αρνητικές προκαταλήψεις. 
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  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,9 

ΛΙΓΟ 4 3,8 

ΑΡΚΕΤΑ 14 13,2 

ΠΟΛΥ 33 31,1 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

54 50,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Οι 3 στους 4 απάντησαν θετικά στο ότι τα στερεότυπα και οι αρνητικές προκαταλήψεις 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.38 :Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών είναι η έλλειψη εκπαίδευσης  και η  μη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 5 4,7 

ΛΙΓΟ 11 10,4 

ΑΡΚΕΤΑ 33 31,1 

ΠΟΛΥ 31 29,2 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

26 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση του πίνακα, το 31,1 % απάντησε αρκετά και μικρότερο 

ποσοστό, δηλαδή το 15,1 % κράτησε αρνητική θέση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2.39: Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη 

των μεταναστών είναι η στέγαση. 
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  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,9 

ΛΙΓΟ 5 4,7 

ΑΡΚΕΤΑ 32 30,2 

ΠΟΛΥ 30 28,3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

38 35,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Β2.39  η πλειοψηφία απάντησε θετικά στο ότι η στέγαση αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.40: Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών είναι οι νόμοι- διαδικασίες που αφορούν το 

μεταναστευτικό ζήτημα. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΛΙΓΟ 3 2,8 

ΑΡΚΕΤΑ 27 25,5 

ΠΟΛΥ 35 33,0 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

41 38,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον πίνακα Β2.40  η πλειοψηφία απάντησε θετικά στο ότι  οι νόμοι – διαδικασίες που 

αφορούν το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών. 
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Β3. ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.41: Η απαγόρευση του  δικαιώματος  ψήφου των μεταναστών αποτελεί 

εμπόδιο για  την ένταξη τους  στην ελληνική κοινωνία. 

 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 17 16,2 

ΔΙΑΦΩΝΩ 24 22,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

24 22,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 32 30,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

8 7,6 

ΣΥΝΟΛΟ 105 100,0 

 

 

Στην ερώτηση του πίνακα Β3.41 για το ότι η  απαγόρευση του δικαιώματος ψήφου 

αποτελεί  εμπόδιο στην ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, το 39,1 % 

απάντησε αρνητικά,  το 38,1 %απάντησε θετικά και το 22,9  % κράτησε μέτρια θέση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.42: Δεν επιτρέπεται στους μετανάστες να εκφράσουν ελεύθερα τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16 15,1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 36 34,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

22 20,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 22 20,8 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

10 9,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Δεν επιτρέπεται στους μετανάστες να εκφράσουν ελεύθερα τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις”, σχεδόν το 50% απάντησε αρνητικά, στη συνέχεια το 

30,2 % απάντησε θετικά και το 20,8 κράτησε ουδέτερη θέση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.43: Η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας δημιουργεί στρες στους 

μετανάστες με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση τους. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 14 13,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

20 18,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 52 49,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

17 16,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση του πίνακα Β3.43 για το αν η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

δημιουργεί στρες στους μετανάστες με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση τους η 

πλειοψηφία απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.44: Ο  αστικός διαχωρισμός των μεταναστών σε υποβαθμισμένες 

γειτονιές  αποτρέπουν την κοινωνική ένταξη. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 
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ΔΙΑΦΩΝΩ 9 8,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

17 16,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 53 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

23 21,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “Oαστικός διαχωρισμός των μεταναστών σε υποβαθμισμένες γειτονιές 

αποτρέπουν την κοινωνική ένταξη” η πλειοψηφία απάντησε  θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.45: Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αρνητική εικόνα του εαυτού αποτελούν 

μέσο  αποκλεισμού της προσαρμογής των μεταναστών. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤ

Α ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 11 10,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 46,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,6 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στον πίνακα Β3.45 στην ερώτηση αν η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αρνητική εικόνα του 

εαυτού αποτελούν μέσο αποκλεισμού της προσαρμογής των μεταναστών” , το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε θετικά, το 27,9 κράτησε μέτρια θέση και το 15,4 

απάντησε αρνητικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B3.46: Οι μετανάστες  δεν  συμμετέχουν σε γιορτές/εκδηλώσεις  που 

οργανώνει η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής που διαμένουν. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 5,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 24 22,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

47 44,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

3 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

 

Στην ερώτηση του πίνακα Β3.46 “ Οι μετανάστες δεν συμμετέχουν σε γιορτές/ 

εκδηλώσεις που οργανώνει η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής που διαμένουν ” το 

μεγαλύτερο ποσοστό κράτησε μέτρια θέση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B3.47 : Οι μετανάστες δεν  διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο 

την ανάδειξη της κουλτούρας τους. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 7,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 36 34,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 32 30,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

4 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Από τον  παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότιτο 41,5 % κράτησε αρνητική θέση, το 34% 

απάντησε θετικά , το 24,5 % κράτησε μέτρια θέση στην ερώτηση “ Οι μετανάστες δεν 

διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη της κουλτούρας τους”. 

 

Β4.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.48: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  σέβεται τις ιδιαιτερότητες των  

πολιτισμών των μεταναστών μαθητών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10 9,4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 27 25,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

37 34,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

3 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων Β4.48 , διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

ισοκατανομή στην αρνητική και ουδέτερη θέση στην ερώτηση αν το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα σέβεται τις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών των μεταναστών 

μαθητών, ενώ μικρότερο ποσοστό, δηλαδή το 30,2 απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣB4.49: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 17 16,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

31 29,2 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον  πίνακα Β4.49 γίνεται αντιληπτό ότι παραπάνω από τους μισούς απάντησαν 

θετικά ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική, το 29,2 %  

κράτησε ουδέτερη θέση και μικρότερο ποσοστό, δηλαδή 17,9 %  απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.50 : Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης δεν προβάλλεται στο σχολείο. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 8,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 27,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

24 22,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 34 32,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

10 9,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης δεν προβάλλεται στο σχολείο”  το 

μεγαλύτερο ποσοστό  41,5 % απάντησε θετικά, το 35,9 απάντησε αρνητικά, το 

μικρότερο  ποσοστό κράτησε ουδέτερη θέση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.51: Στο σχολείο δεν γίνεται εκπαίδευση για τις οικουμενικές αξίες όπως 

ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9 8,5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 30 28,3 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 27 25,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι το 36,8 % απάντησε αρνητικά, το 35,9 

% απάντησε θετικά και το μικρότερο ποσοστό, δηλαδή το 27,4 % απάντησε ουδέτερα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.52 : Γίνονται διακρίσεις ως προς την πρόσβαση των  παιδιών 

μεταναστών στο σχολείο από την ελληνική κοινωνία. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 11 10,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 45,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

17 16,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

 

Στην ερώτηση ‘ Γίνονται διακρίσεις ως προς την πρόσβαση των παιδιών μεταναστών 

στο σχολείο από την ελληνική κοινωνία” 6 στους 10 απάντησαν θετικά.  Το 27,4 % 

κράτησε ουδέτερη θέση και το 19,4 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.55 : Στους  μετανάστες μαθητές  δεν επιτρέπεται  στο σχολείο να 

εκφράζουν τα ήθη και τα έθιμα της χώρα προέλευσης τους. 
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  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 23 21,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

39 36,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 34 32,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

6 5,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως  γενικό συμπέρασμα, για την κατανομή συχνοτήτων του πίνακα Β4.55 , η θετική 

άποψη παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα, δηλαδή το 37,8 %.  Ακολουθεί η ουδέτερη 

άποψη με το μικρότερο ποσοστό 36,8 % και  το 25,5 % απάντησε αρνητικά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣB4.56: Το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μαθητές από την οικογένεια 

τους ή την χώρα προέλευσης αγνοείται και δεν αξιοποιείται στο σχολείο. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 16 15,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 48 45,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων , είναι προφανές ότι πάνω από τους μισούς 

ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση “Tο μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι 

μαθητές από την οικογένεια τους ή την χώρα προέλευσης αγνοείται και δεν αξιοποιείται 

στο σχολείο” , το 26,4 % κράτησε ουδέτερη θέση και μικρότερο ποσοστό, δηλαδή το 

17% απάντησε αρνητικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B4.57 : Προβλήματα που συνδέονται  με την είσοδο μεταναστών μαθητών 

στην εκπαίδευση σχετίζονται με την άδεια παραμονής της οικογένειας  τους στην 

Ελλάδα. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 13 12,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 53 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

10 9,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Προβλήματα που συνδέονται με την είσοδο μεταναστών μαθητών στην 

εκπαίδευση σχετίζονται με την άδεια παραμονής της οικογένειας τους στην Ελλάδα” , το 

μεγαλύτερο ποσοστό , δηλαδή το 59,4 % απάντησε θετικά, το 26,4 % κράτησε μέτρια 

θέση και μικρότερο ποσοστό ,δηλαδή το 14,2% απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4.58: Οι γονείς  αρνούνται να μάθουν  την ελληνική γλώσσα και αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 25 23,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

30 28,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 35 33,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων διαπιστώνουμε ότι η θετική άποψη παρουσιάζει 

μεγαλύτερη συχνότητα στην ερώτηση “ οι γονείς αρνούνται  να μάθουν την ελληνική 

γλώσσα και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την εγγραφή των παιδιών 

τους στο σχολείο” και  παρατηρείται ισοκατανομή  με ποσοστό 28,3 % στην αρνητική 

και ουδέτερη θέση. 

Β5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣΒ5.59: Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας δυσχεραίνει την θέση των 

μεταναστών στον τομέα της απασχόλησης. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 10 9,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 51 48,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

19 17,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι στην ερώτηση “ Η μεταναστευτική πολιτική 

της Ελλάδας δυσχεραίνει την θέση των μεταναστών στον τομέα της απασχόλησης” , η 

πλειοψηφία απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑ B5.60 : Η πρόσβαση των μεταναστών στην απασχόληση δεν ορίζεται με 

συνθήκες εργασιακής αξιοπρέπειας και ισότητας. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 11 10,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

16 15,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 62 58,5 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

17 16,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα και στην ερώτηση “ η πρόσβαση των μεταναστών στην 

απασχόληση δεν ορίζεται με συνθήκες εργασιακής αξιοπρέπειας και ισότητας”  τα ¾ 

των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.61 : Οι μετανάστες δεν ενημερώνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες για 

τα εργασιακά τους δικαιώματα 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 28 26,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

32 30,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 30 28,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

13 12,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Oι μετανάστες δεν ενημερώνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες για τα 

εργασιακά τους δικαιώματα”  , η θετική άποψη παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα 40,6 

%, ακολουθεί η μέτρια θέση με 30,2 % και τέλος 29,2 % αρνητική θέση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.62: Οι μετανάστες παρέχουν εργασία με μισθούς χαμηλότερους απ ΄ ότι 

προβλέπουν οι συμβάσεις εργασίας. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 9 8,5 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

24 22,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 49 46,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

21 19,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως  γενικό συμπέρασμα, είναι προφανές ότι στην ερώτηση “οι μετανάστες παρέχουν 

εργασία με μισθούς χαμηλότερους από ότι προβλέπουν οι συμβάσεις εργασίας” η 

πλειοψηφία απάντησε θετικά.  

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.63 : Οι εργοδότες δεν σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα των 

μεταναστών. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 6 5,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26 24,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

26 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση του πίνακα Β5.63 “ Oι εργοδότες δεν σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα 

των μεταναστών” η πλειοψηφία απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.64: Οι εργοδότες δείχνουν απροθυμία να εκπαιδεύσουν τους μετανάστες 

ώστε να αναβαθμίσουν την θέση τους στον χώρο εργασίας τους. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 
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ΔΙΑΦΩΝΩ 8 7,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

36 34,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

14 13,2 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων Β5.64 διαπιστώνουμε ότι πάνω από τους 

μισούς ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση ότι οι εργοδότες δείχνουν 

απροθυμία να εκπαιδεύσουν τους μετανάστες ώστε να αναβαθμίσουν την θέση τους 

στον χώρο εργασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.65: Στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα και η 

εργασιακή εμπειρία των μεταναστών που έχουν αποκτηθεί στην χώρα προέλευσης. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 14 13,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

35 33,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 43 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα και η 

εργασιακή εμπειρία των μεταναστών που έχουν αποκτηθεί στη χώρα προέλευσης” το 

51,9  % απάντησε θετικά, το 33% απάντησε ουδέτερα και το μικρότερο ποσοστό, 

δηλαδή το 15,1% απάντησε αρνητικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣB5.66: Σε μεγάλο βαθμό οι μετανάστες είναι θύματα διακρίσεων και 

εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας τους. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 8 7,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

14 13,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 59 55,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

25 23,6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως γενικό συμπέρασμα, για την κατανομή συχνότητας του πίνακα Β5.66 παρατηρείται 

διάχυση απόψεων προς τις θετικές απαντήσεις στην ερώτηση αν οι μετανάστες είναι 

θύματα διακρίσεων και εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας τους. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.67: Οι μετανάστες εργάζονται σε χώρους εργασίας απομονωμένους με 

αποτέλεσμα να απομονώνονται από την κοινότητα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 19,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 28 26,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Oι μετανάστες εργάζονται σε χώρους εργασίας απομονωμένους με 

αποτέλεσμα να απομονώνονται από την κοινότητα’ το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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ερωτηθέντων κράτησε μέτρια θέση, το 36,8 % απάντησε θετικά , ενώ μικρότερο 

ποσοστό , δηλαδή το 28,8 % απάντησε αρνητικά. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B5.68 : Οι μετανάστες στερούνται εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση 

επειδή δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 17 16,0 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

31 29,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 45 42,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

9 8,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων Β5.68 , είναι προφανές ότι το 51% απάντησε 

θετικά, το 29,2 % κράτησε ουδέτερη θέση και το 19,8 % απάντησε αρνητικάστην 

ερώτηση “οι μετανάστες στερούνται εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση επειδή δεν 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα”. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣB5.69 : Δεν υπάρχουν προγράμματα ένταξης των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 13 12,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

22 20,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 51 48,1 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

18 17,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι 6 στους 10 ερωτηθέντες απάντησαν θετικά 

στην ερώτηση “Δεν υπάρχουν προγράμματα ένταξής μεταναστών στην αγορά εργασίας 

στην Ελλάδα”. 

 

B6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.70: Οι λειτουργοί υγείας δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις, πρακτικές 

και αντιλήψεις της κάθε πολιτισμικής ομάδας. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 7 6,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 29 27,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

44 41,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 19 17,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

7 6,6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “Οι λειτουργοί υγείας δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις, πρακτικές και 

αντιλήψεις της κάθε πολιτισμικής ομάδας” το μεγαλύτερο ποσοστό , δηλαδή το 41,5 % 

κράτησε ουδέτερη θέση ,το 34% απάντησε αρνητικά και μικρότερο ποσοστό , δηλαδή το  

24,5% απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.71 : Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κατά την επαφή τους  

οι μετανάστες  με το ελληνικό σύστημα υγείας είναι οι συμπεριφορές διακρίσεων. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 7 6,6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 31 29,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

36 34,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 27 25,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

5 4,7 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως γενικό συμπέρασμα, για την κατανομή συχνοτήτων του πίνακα Β6.72 , το 35,8% 

απάντησε αρνητικάστην ερώτηση “Toκυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κατά 

την επαφή τους οι μετανάστες με το ελληνικό σύστημα υγείας είναι οι συμπεριφορές 

διακρίσεων, το 34% απάντησε ουδέτερα, και το 30,2 % απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑ B6.72: Υπάρχουν προβλήματα ομιλίας, κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ 

των μεταναστών και των επαγγελματιών υγείας λόγω έλλειψης πολιτισμικών 

διερμηνέων στις μονάδες υγείας. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 7 6,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

12 11,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 38 35,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

47 44,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Υπάρχουν προβλήματα ομιλίας, κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ 

των μεταναστών και των επαγγελματιών υγείας λόγω έλλειψης πολιτισμικών 

διερμηνέων στις μονάδες υγείας” η πλειοψηφία απάντησε θετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B6.73 : Οι  μετανάστες δεν ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους στην υγεία 

από τους επαγγελματίες υγείας. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 20 18,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι στην ερώτηση “ Οι μετανάστες δεν 

ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους στην υγεία από τους επαγγελματίες υγείας” , το 

μεγαλύτερο ποσοστό κράτησε ουδέτερη θέση, το 37,8 % απάντησε θετικά και το 

μικρότερο ποσοστό , δηλαδή το 23,6 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.74: Σημαντικός παράγοντας για την δυσκολία πρόσβασης και χρήσης 

των δομών υγείας είναι η έλλειψη πληροφόρησης για το πώς αυτά λειτουργούν. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 3,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 10 9,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

18 17,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 54 50,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

20 18,9 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
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Παρατηρώντας τον πίνακα συχνοτήτων Β6.74 είναι προφανές ότι η πλειοψηφία 

απάντησε θετικά στην ερώτηση ‘ Σημαντικός παράγοντας για την δυσκολία πρόσβασης 

και χρήσης των δομών υγείας είναι η έλλειψη πληροφόρησης για το πώς αυτά 

λειτουργούν” . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.75: Οι μετανάστες προτιμούν τα ιατρεία των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων  και τα κοινωνικά ιατρεία λόγω ύπαρξης προσωπικού που τους κατανοεί 

περισσότερο από τα νοσοκομεία. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 4,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 7 6,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

17 16,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ 41 38,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

36 34,0 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως γενικό συμπέρασμα, για την κατανομή συχνότητας του πίνακα Β6.75 ,η θετική 

άποψη παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότηταστην ερώτηση “ Οι μετανάστες προτιμούν τα 

ιατρεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τα κοινωνικά ιατρεία λόγω ύπαρξης 

προσωπικού που τους κατανοεί περισσότερο από τα νοσοκομεία”. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.76 : Η ιατρική περίθαλψη για τους  μετανάστες που στερούνται ιατρική 

ασφάλιση έχει υψηλό κόστος. 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 5,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 19 17,9 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

27 25,5 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 43 40,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι το 51% απάντησε θετικά στην ερώτηση “ Η 

ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες που στερούνται ιατρική ασφάλιση έχει υψηλό 

κόστος “ , το 25,5 %  κράτησε ουδέτερη θέση και το 23,6 % απάντησε αρνητικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.77: Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι μετανάστες χωρίς τα 

απαιτούμενα έγγραφα δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας με εξαίρεση το 

επείγον. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 2,8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 16 15,1 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

15 14,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 50 47,2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

22 20,8 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Στην ερώτηση “ Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι μετανάστες χωρίς τα απαιτούμενα 

έγγραφα δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας με εξαίρεση το επείγον” η  

πλειοψηφία απάντησε θετικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.78: Υπάρχει απουσία πρωτοκόλλου για τον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο 

του πληθυσμού κατά την άφιξή τους στην χώρα μας. 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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 ΔΙΑΦΩΝΩ 15 14,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

42 39,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ 37 34,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

12 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Ως  γενικό συμπέρασμα, στη κατανομή συχνοτήτων του πίνακα Β6.78 το μεγαλύτερο 

ποσοστό απάντησε θετικά στην ερώτηση “ Υπάρχει απουσία πρωτοκόλλου για τον 

απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο του πληθυσμού κατά την άφιξη τους στη χώρα “ ,το 39,6 % 

κράτησε ουδέτερη θέση και  μικρότερο ποσοστό απάντησε αρνητικά. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B6.79: Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα περιορίζει το δικαίωμα στην 

υγεία και καθιστά τους μετανάστες ευάλωτους σε ασθένειες. 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 5,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 27 25,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

29 27,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 33 31,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

11 10,4 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 

 

Από τον πίνακα Β6.79 γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

απάντησε θετικά στην ερώτηση “ Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα περιορίζει το 

δικαίωμα στην υγεία και καθιστά τους μετανάστες ευάλωτους σε ασθένειες”, αρνητικά 

απάντησε το 31,2 και ουδέτερη θέση κράτησε το 27,4 %. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

Συνέντευξη 1 

Σ:  Συνεντευκτής  

Α: Συνεντευξιαζόμενος 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία : 30 χρονών  

Επάγγελμα : Ψυχολόγος 

Καταγωγή: Ελληνική 

Εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής μεταναστών - προσφύγων  

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό  

 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα σχεδόν η πλειοψηφία απάντησε θετικά στην ερώτηση  «όλοι οι 

πολιτισμοί είναι ίσοι» , εσάς ποια είναι η γνώμη σας; 

A: Υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί   που έχουν άλλη ιστορία και είναι όλοι άξιοι 

σεβασμού το ίδιο. Δεν πρέπει να κρίνουμε μα βάση τον δικό μας πολιτισμό  αλλά 

πρέπει να σεβόμαστε τα «πιστεύω» κάθε πολιτισμού. 

Σ:  Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα; 

A: Με πρόθεση του μεταναστευτικού έχουμε έλλειψη σεβασμού στην 

πολυπολιτισμικότητα και έξαρση ξενοφοβίας . Oι φορείς χρησιμοποιούν το 

μεταναστευτικό για να δείξουν ότι ασχολούνται με λαϊκιστικό τρόπο. Δεν λύνουν τα 

προβλήματα αλλά  χρησιμοποιούν τα προβλήματα για να προβάλλον το δικό τους 

πρόγραμμα. 

Σ: Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; 
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A: Δεν σέβεται την πολυπολιτισμικότητα η ευρωπαϊκή ένωση. Με αφορμή τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα έχει αποδειχθεί ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι συντηρητική. 

Οι κοινωνίες έχουν ρατσιστικά αντανακλαστικά, οι κυβερνήσεις δεν σέβονται την 

πολυπολιτισμικότητα, χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό για να διεγείρουν εθνικιστικά 

ιδεώδη. 

Σ: Πιστεύετε ότι γι αυτό ευθύνονται περισσότερο τα κράτη- μέλη;  

A:Ναι.  

Σ: Στην ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 

πολυπολιτισμικότητα δεν προωθείται από την ΕΕ στα κράτη – μέλη της; Εσείς τι 

πιστεύετε ; 

Α: Υπάρχει  έλλειψης παιδείας από τα κράτη- μέλη για την υιοθέτηση αρχών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις  από τα κράτη- μέλη 

για τους μετανάστες από χώρες που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ένωση, αυτά αντί 

να σταματήσουν, διαιωνίζονται από τις κυβερνήσεις. Φταίνε τα κράτη μέλη που δεν 

υιοθετούν της αρχές της Ε.Ε. Ωστόσο, η Ε.Ε σέβεται στους τύπους την 

πολυπολιτισμικότητα και όχι στην πράξη.  

Σ: Σε ποιο βαθμό  η υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας από μια κοινωνία επηρεάζει 

την κοινωνική ένταξη των μεταναστών ; Τι ισχύει για την ελληνική κοινωνία;  

Α: Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία. Φταίει το 

κράτος που δεν εφαρμόζονται προγράμματα ένταξης , υπάρχουν κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα ένταξης όπου ο πολιτισμός των μεταναστών δεν θα  

αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερος.  

Σ: Στην ποσοτική έρευνα ως γενικό συμπέρασμα τα στερεότυπα αποτελούν τον 

μεγαλύτερο  φραγμό στην ένταξη των μεταναστών και  προσφύγων στην Ελλάδα . Eσάς 

ποια είναι η γνώμη σας; 

Α: Η εκκλησία και πολιτικό προσωπικό δημιουργούν στερεότυπα.  

Σ: Θεωρείται ότι υπερισχύουν τα θρησκευτικά στερεότυπα στην Ελλάδα; 

Α: Ναι, αρκετά. 
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Σ: Στην ποσοτική έρευνα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κράτησαν μέτρια θέση για το αν 

οι ίδιοι οι μετανάστες – πρόσφυγες δεν θέλουν οι ίδιοι να ενταχθούν στην ελληνική 

κοινωνία. Εσείς τι πιστεύετε; 

Α: Οι μετανάστες θέλουν να μεταναστεύσουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε , έχουν ως 

σκοπό να παραμείνουν στην Ελλάδα προσωρινά και γι αυτό δεν εντάσσονται. Η 

Ελλάδα δεν τους προσφέρει κοινωνικά δικαιώματα και εργασία, οφείλει όμως το κράτος 

να τους εντάξει. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το παράδειγμα των Ρομά. 

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες- 

πρόσφυγες  στην Ελλάδα;  

A: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για εφαρμογή πολιτικών ένταξης με μακροχρόνιες 

προοπτικές είναι βασικός παράγοντας που δυσκολεύει την ένταξη. Στον αντίποδα η 

εφαρμογή κοντόφθαλμων πολιτικών που αποσκοπούν στην επιφανειακή επίλυση ή στη 

χρονική μετάθεση της λύσης του προβλήματος δυσχεράνει περαιτέρω την ήδη ιδιαίτερα 

απαιτητική διαδικασία.  Όσον αφορά τους πολιτισμικούς φραγμούς αυτοί οφείλονται 

κυρίως στα στερεότυπα που δημιουργούνται μέσα από το κοινωνικό και οικογενειακό 

περιβάλλον , καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Σ: Στην  ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική . Εσάς ποια είναι η γνώμη σας;  

Α:  Συμφωνώ απόλυτα, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας μαθημάτων , 

κρίσιμων για την διαμόρφωση άποψης για τα συγκεκριμένα ζητήματα( π.χ ιστορία, 

κοινωνιολογία κτλ) η διαδικασία είναι προσανατολισμένη συχνά στον υπέρμετρο 

πατριωτικό αίσθημα , καθοδηγείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και παρουσιάζει 

σημαντικό έλλειμμα επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

Σ:  Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες – 

πρόσφυγες στην εργασία;  

Α: Την ξενοφοβία και τα κοινωνικά στερεότυπα κυρίως.  

A: Στην υγεία; πιστεύετε ότι αποκλείονται; 

Σ: Nαι, φυσικά. 

Α: Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν; 
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Σ: Στερεότυπα. 

Σ:  Σε ποιον χώρο αποκλείονται περισσότερο οι μετανάστες  και οι  πρόσφυγες από την 

εκπαίδευση, την εργασία ή την υγεία ; Γιατί; 

Α: Η εμπειρία μου δείχνει ότι από την υγεία δεν αποκλείονται σε σημαντικό βαθμό. 

Ωστόσο από την εκπαίδευση και την εργασία αποκλείονται σχεδόν ολοκληρωτικά. Μετά 

από αρκετά χρόνια παντελούς έλλειψης  προγραμματισμού, τελευταία οργανώνονται 

εκπαιδευτικά προγράμματα στα δημόσια σχολεία , τα οποία ωστόσο στην πράξη 

υστερούν σημαντικά από το να χαρακτηριστούν αρκούντων αποτελεσματικά. 

 

 

 

Συνέντευξη 2 

Σ: Συνεντευκτής 

Α: Συνεντευξιαζόμενος 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία : 33 χρονών  

Καταγωγή: Ελληνική 

Επάγγελμα : Κοινωνιολόγος 

Εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής μεταναστών - προσφύγων  

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό  

 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα σχεδόν η πλειοψηφία απάντησε θετικά στην ερώτηση  «όλοι οι 

πολιτισμοί είναι ίσοι» , εσάς ποια είναι η γνώμη σας; 
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Α: Υπάρχει κατώτερος και ανώτερος πολιτισμός, δεν είναι όλοι ίσοι. Κάποιοι είναι 

ανώτεροι γιατί λόγω το ότι του τι αξία δίνουν στην ανθρώπινη ζωή. π.χ δικαιώματα, 

ποια είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, σεβασμός στο περιβάλλον , διαφθορά , 

κατά πόσο προωθούν την εκπαίδευση στους πολιτισμούς ώστε οι νέες γενιές να 

διαμορφώσουν την παιδεία. Ως προς την ελευθερία ανεξιθρησκίας κάποιοι πολιτισμοί 

δεν τη δέχονται καθώς και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Σ: Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα; 

Α: Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποδέχεται την πολυπολιτισμικότητα αλλά να 

μην θίγει την κουλτούρα της Ελλάδας π.χ. δεν θα πρέπει να καταργηθεί η προσευχή 

στα σχολεία και το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορούν ενταχθούν εύκολα αυτοί 

που δεν συμβαδίζουν με την ελληνική καθημερινότητα και πραγματικότητα. Μπορούν 

να ενταχθούν αλλά όχι να αφομοιωθούν. Στην Ελλάδα έχουμε κυρίως μετανάστες όχι 

Ευρωπαίους αλλά κυρίως από Βαλκάνια και Ανατολή. 

Σ: Πιστεύετε ότι η θρησκεία είναι πρόβλημα στην υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας; 

Α Ναι, είναι το βασικό. Κάποιες θρησκείες πχ συγκρούονται με τα δικαιώματα. 

Σ: Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; 

Α: Η Ε.Ε  είναι πολυπολιτισμική και από την αρχή έδινε προτεραιότητα στην 

ιδιαιτερότητα των πολιτισμών , ωστόσο υπάρχει σύγκρουση των πολιτισμών. Επίσης 

υπάρχει και διαφορά Βορρά και Νότου στην Ευρώπη. Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης 

θεωρούνται πιο αναπτυγμένες σε σχέση με αυτές του νότου. Με το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Γερμανία έχουμε πολλές διαφορές στην κουλτούρα.  

Σ: Στην ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 

πολυπολιτισμικότητα δεν προωθείται από την ΕΕ στα κράτη – μέλη της; Εσείς τι 

πιστεύετε; 

Α: Προωθείται αλλά  τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι τα κράτη μέλη δεν την υιοθετούν 

και αυτό αποδεικνύεται με τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Υπάρχουν άτομα δεύτερης 

γενιάς μεταναστών που δεν θέλουν να ενταχθούν. Δεν ένιωσαν ποτέ οι ίδιοι ενωμένοι 

με την Ευρώπη ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις τους οδήγησαν σε τρομοκρατικά 

χτυπήματα.  
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Σ: Πιστεύετε ότι τα τρομοκρατικά χτυπήματα σχετίζονται με την ένταξη; 

Α: Ναι, τα άτομα που έκαναν τις τρομοκρατικές επιθέσεις ήταν μετανάστες , υπήκοοι 

τρίτων χωρών  δεύτερης γενιάς που ζούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπόρεσαν 

να ενταχθούν στη ευρωπαϊκή κοινωνία, κατά της επιθέσεις βέβαια επικαλούνται της 

θρησκεία τους.  

Σ: Σε ποιο βαθμό  η υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας από μια κοινωνία επηρεάζει 

την κοινωνική ένταξη των μεταναστών ; Τι ισχύει για την ελληνική κοινωνία;   

Α: Ναι , φυσικά την επηρεάζει , βασικό στοιχείο για την ένταξη όμως είναι να υπάρχουν 

οι υποδομές.  Ωστόσο υπάρχουν οι υποδομές από το ελληνικό  κράτος, ΜΚΟ και  

χρηματοδότηση από Ε.Ε. Αλλά δεν αρκούν , χρειάζεται περισσότερη στήριξη το 

μεταναστευτικό, ειδικά τώρα που έχει η Ελλάδα πολλούς πρόσφυγες. 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα ως γενικό συμπέρασμα τα στερεότυπα αποτελούν τον 

μεγαλύτερο  φραγμό στην ένταξη των μεταναστών- προσφύγων στην Ελλάδα . Eσάς 

ποια είναι η γνώμη σας;   

Α: Επειδή η Ελλάδα έχει ζήσει την προσφυγιά και είναι χώρα που αποστέλλει 

μετανάστες, μπορεί να δεχτεί το διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι οι έλληνες βλέπουν τους 

μετανάστες αρνητικά. Για το τι γνώμη θα σχηματίσει κάποιος  για σένα, εσύ ευθύνεσαι. 

Η Ελλάδα ακολουθεί το οικογενειακό στερεότυπο π.χ πυρηνική οικογένεια, η γυναίκα 

συμμετέχει στις αποφάσεις, υπάρχει ενδιαφέρον για την μόρφωση των παιδιών.  

Σ: Στην ποσοτική έρευνα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κράτησαν μέτρια θέση για το αν 

οι ίδιοι οι μετανάστες και πρόσφυγες δεν θέλουν οι ίδιοι να ενταχθούν στην ελληνική 

κοινωνία. Εσείς τι πιστεύετε;  

Α: Δεν ξέρουμε το λόγο που έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα και γενικά στην 

Ευρώπη. Αν η καλύτερη ζωή που ονειρεύονται έχει σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Να πω παράδειγμα με Κεμπέκ στο Καναδά  και χοιρινό κρέας όπου ο δήμαρχος 

απάντησε σε μουσουλμανική κοινότητα που ήθελε να καταργήσει το χοιρινό κρέας σε 

όλα τα σχολικά κυλικεία. «Μουσουλμάνοι πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να 

προσαρμοστείτε στον Καναδά και στο Κεμπέκ, τα έθιμα, τις παραδόσεις του και τον 

τρόπο ζωής του, επειδή αυτό είναι όπου επιλέξατε για να μεταναστεύσετε.Aν φύγατε από 
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τη χώρα σας για τον Καναδά, και όχι για άλλες μουσουλμανικές χώρες, είναι επειδή 

έχετε σκεφτεί ότι η ζωή είναι καλύτερη στον Καναδά» 

Σ: Aρα πιστεύεται ότι πρέπει να αφομοιωθούν οι μετανάστες στην ελληνική κοινωνία; 

Α: Όχι να αφομοιωθούν, αλλά να σέβονται και τα ήθη και τις αξίες της χώρας υποδοχής. 

θέλουν να ξεφύγουν από τη ζωή που είχαν στην χώρα τους , η πλειονότητα θέλει να 

πάει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη για επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως, γιατί 

θεωρούν ότι τα κράτη αυτά είναι πιο οργανωμένα.   

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και  

πρόσφυγες  στην Ελλάδα; 

Α: Το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα στερεότυπα και 

ρατσισμό και την ανεργία. Για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παρέχονται 

μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από το κράτος και από ΜΚΟ.  

Σ: Στην  ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική . Εσάς ποια είναι η γνώμη σας;  

Α: Πρέπει να ξέρεις πρώτα την δική σου ιστορία για να γνωρίζεις την ταυτότητα σου. 

Πρέπει να έχει ως βάση η εκπαίδευση την εθνική ιστορία.  

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες  και  

πρόσφυγες στην εργασία; 

Α: Δεν έχουν εξειδίκευση και εμπειρία, τεχνογνωσία, επιστημονική εκπαίδευση. 

Σ: Οι εργοδότες προσλαμβάνουν  τους  μετανάστες ; 

Α:  Ναι. Η γλώσσα αποτελεί το μεγαλύτερο φραγμό για εύρεση εργασίας. Ωστόσο την 

σημερινή εποχή φραγμό στην εργασία αποτελεί η οικονομική κρίση. Η εργατική τάξη 

κυρίως έχει επηρεαστεί κυρίως, άρα έχει χαθεί η ενότητα λόγω επιβίωσης. Είναι πιο 

δύσκολο να βρουν οι μετανάστες δουλειά. 

Σ:  Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και 

προσφυγικές  στην υγεία ; 

Α:  Στην υγεία έχουν περισσότερα δικαιώματα και έχουν προτεραιότητα (ειδικά οι 

πρόσφυγες). Έχουν υγειονομική και φαρμακευτική  κάλυψη. Αρκετή κρατική βοήθεια 
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από το κράτος. Ωστόσο είναι δύσκολο να γίνουν αλλαγές και να προσαρμοστεί η υγεία 

με τα αιτήματα των μεταναστών και προσφύγων γιατί η ιατρική ακολουθεί συγκεκριμένα 

πρωτόκολλα. 

Σ: Σε ποιον χώρο αποκλείονται περισσότερο οι μετανάστες  και πρόσφυγες από την 

εκπαίδευση, την εργασία ή την υγεία ; Γιατί; 

Από την εργασία λόγω έλλειψης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, όταν κάποιος δεν 

ξέρει την γλώσσα υποδοχής βρίσκεται στο περιθώριο, έχει πρόβλημα επικοινωνίας. 

 

Συνέντευξη 3 

Σ: Συνεντευκτής 

Α: Συνεντευξιαζόμενος 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία : 30 χρονών  

Επάγγελμα : Πολιτισμικός διαμεσολαβητής  

Καταγωγή: Ξένη 

Εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής μεταναστών - προσφύγων  

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό 

 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα σχεδόν η πλειοψηφία απάντησε θετικά στην ερώτηση  «όλοι οι 

πολιτισμοί είναι ίσοι» , εσάς ποια είναι η γνώμη σας; 

Α: ‘Oχι, δεν είναι όλοι ίσοι. Για παράδειγμα, οι κούρδοι δεν έχουν υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης λόγω των προβλημάτων στην χώρα τους . 

Σ:  Πρέπει να κρίνουμε δηλαδή τους πολιτισμούς με βάση την εκπαίδευση τους; 
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Α:  Κρίνουμε με βάση την λογική και την αντικειμενικότητα. Οι εξεγέρσεις που έχουν στις 

χώρες τους  πχ οι κούρδοι, οι Αφγανοί  οδήγησαν αυτούς τους πολιτισμούς να έχουν 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά δεν φταίνε οι ίδιοι  αλλά οι καταστάσεις . Άρα όλοι οι 

πολιτισμοί δεν είναι ίδιοι , είναι διαφορετικοί άρα δεν είναι ίσοι. 

Σ: Πρέπει όμως να σεβόμαστε τους διαφορετικούς πολιτισμούς;  

Α: Ναι, φυσικά. Απλά κάποιοι πολιτισμοί καταφέρνουν λόγω της ισχύς που έχουν να 

εξουσιάζουν άλλους πολιτισμούς.  

Σ:  Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα; 

Α : Οι έλληνες αναγνωρίζουν την πολυπολιτισμικότητα, αλλά είναι δύσκολο να 

κατανοήσουν τους μετανάστες που έρχονται από πχ την Ανατολή γιατί κάποια 

χαρακτηριστικά αυτών των πολιτισμών έρχονται σε αντίθεση με τον ελληνικό πολιτισμό.    

Σ : Ποια χαρακτηριστικά εννοείται ;  

Α: H θρησκεία, το ισλάμ για παράδειγμα. Έχει αρχές που είναι πολύ διαφορετικές με τον 

χριστιανισμό. Το Ισλάμ ρυθμίζει την καθημερινότητα των μουσουλμάνων.  

Σ:  Ποια είναι η γνώση σας για την πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; 

Α: Η Ευρώπη σέβεται την πολυπολιτισμικότητα σε θεωρητικό επίπεδο. Αν την 

υιοθετούσε δεν θα είχαν παράπονα οι μετανάστες, δεν αρκεί μόνο η οικονομική στήριξη, 

άσυλο κτλ. Ειδικά στους πρόσφυγες η ΕΕ δεν τους συμπεριφέρεται με ανθρωπιά και 

δεν τους πιστοποιεί ότι θα έχουν μέλλον στην Ευρώπη, τους δίνει ασφάλεια αλλά 

προσωρινή.  

Σ: Στην ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 

πολυπολιτισμικότητα δεν προωθείται από την ΕΕ στα κράτη  μέλη της; Εσείς τι 

πιστεύετε; 

Α: Δεν φταίει η ΕΕ , αλλά τα κράτη- μέλη. Το κάθε κράτος μέλος κοιτάει το συμφέρον 

του. 

Σ : Σε ποιο βαθμό  η υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας από μια κοινωνία επηρεάζει 

την κοινωνική ένταξη των μεταναστών ; Τι ισχύει για την ελληνική κοινωνία;  
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Α: Υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.  

Κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία είναι ανοιχτή στους μετανάστες αλλά οι νόμοι 

και η πολιτική του ελληνικού κράτους αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη. 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα ως γενικό συμπέρασμα τα στερεότυπα αποτελούν τον 

μεγαλύτερο  φραγμό στην ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα . Eσάς 

ποια είναι η γνώμη σας; 

Α: Είναι 50% - 50% , υπάρχουν στερεότυπα, σ’ όλες τις κοινωνίες υπάρχουν 

στερεότυπα. Οι έλληνες έχουν υπάρξει μετανάστες στο παρελθόν και ξέρουν πως είναι 

να είσαι ξένος σε μια κοινωνία. Η ένταξη όμως εξαρτάται και από τους ίδιους τους 

μετανάστες και πρόσφυγες.   Υπάρχει γενίκευση απλά, π.χ αν κάποιος μετανάστης 

συγκεκριμένης εθνικότητας κάνει κάτι κακό, τότε θα γενικευτεί αυτό και θα θεωρηθεί ότι 

αυτή η εθνικότητα στη χώρα δημιουργεί πρόβλημα. 

Σ: Στην ποσοτική έρευνα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κράτησαν μέτρια θέση για το αν 

οι ίδιοι οι μετανάστες  και οι πρόσφυγες δεν θέλουν οι ίδιοι να ενταχθούν στην ελληνική 

κοινωνία. Εσείς τι πιστεύετε; 

Α: Οι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα γιατί δεν τους προσφέρει 

κοινωνικά δικαιώματα. Στη Σουηδία πχ τους δίνουν επιδόματα, σπίτι.  Οι μετανάστες 

βλέπουν την Ελλάδα ως πέρασμα. 

Σ: Έρευνες έχουν δείξει όμως ότι αρκετοί μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα για να 

εργαστούν. Δεν συμφωνείτε με αυτό; 

Α: Aυτό συνέβαινε πριν την οικονομική κρίση, τώρα δεν νομίζω ότι θέλουν να μείνουν 

εδώ. 

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες- 

πρόσφυγες  στην Ελλάδα; 

Α: Ο μεγαλύτερος φραγμός είναι η επικοινωνία. Δηλαδή η γλώσσα. Άλλος φραγμός 

είναι στην εργασία. Τα οικονομικά προβλήματα είναι άλλος φραγμός και τα στερεότυπα. 

Σ: Στην  ποσοτική έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας;  
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Α: Όχι. Γίνονται μαθήματα στο σχολείο της μητρικής γλώσσας, η εκπαίδευση στην 

Ελλάδα θεωρώ ότι δίνει δυνατότητες στους μετανάστες και στα παιδιά τους.  

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες  και 

πρόσφυγες στην εργασία; 

Α: Ο κυριότερος φραγμός είναι η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  

Σ: Υπάρχουν δομές που αναλαμβάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

πιστεύετε ότι οι μετανάστες πηγαίνουν να μάθουν ελληνικά; 

Α: Oχι, γιατί θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα προσωρινά ή γιατί τους φαίνεται δύσκολη 

η γλώσσα. 

Σ: Ποιους φραγμούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και 

πρόσφυγες  στην υγεία ; 

Α: Δεν αντιμετωπίζουν  πολλούς φραγμούς στην υγεία. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί 

υπάρχουν αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα που παρέχουν διερμηνείς 

στα νοσοκομεία και δεν έχουν προβλήματα επικοινωνίας με το ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό. 

Σ:  Σε ποιον χώρο αποκλείονται περισσότερο οι μετανάστες και οι  πρόσφυγες από την 

εκπαίδευση, την εργασία ή την υγεία ;  

Α: Στην εργασία γιατί αν κάποιος δεν εργάζεται  απενεργοποιείται και σαν άτομο, δεν 

έχει χρήματα, δεν έχει ασφάλεια, δεν αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις, αυτό οδηγεί στην  

απομόνωση και το άτομο έχει μηδαμινές πιθανότητες να ενταχθεί στην εκάστοτε 

κοινωνία.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τα επίσημα και άτυπα 

εμπόδια που αποτρέπουν τους μετανάστες να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Η 

έρευνα στοχεύει στην κατανόηση του πώς αυτά τα εμπόδια συνδέονται με την έννοια 

της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή ένωση. Σ’ αυτό το σημείο 

κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι προκειμένου να πετύχει μια χώρα την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών βασική προϋπόθεση είναι να σέβεται την πολιτισμική 

ποικιλομορφία και να έχει θέσει ως στόχο την ένταξη και όχι την αφομοίωση των 

μεταναστών. Συμπερασματικά, η έννοια της πολυπολιτισμικοτητας και της κοινωνικής 

ένταξης των μεταναστών χαρακτηρίζεται από έναν δυναμισμό. Η έρευνα επικεντρώθηκε 

στην υπόθεση ότι ο σεβασμός στους πολιτισμούς των μεταναστών σε μια κοινωνία 

αποτελεί για τον μετανάστη βασικό μηχανισμό για την ένταξη του.  

Σε συνέχεια της διερεύνησης των κοινωνικών και πολιτισμικών φραγμών στην 

ένταξη των μεταναστών, η ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, συνέβαλε 

στον προσδιορισμό αυτών των φραγμών. Αναφορικά με την έννοια του πολιτισμού ,από 

της απαντήσεις  των συμμετεχόντων στην έρευνα διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων σέβεται την έννοια του πολιτισμού και θεωρεί ότι δεν πρέπει να κρίνουμε 

τους άλλους πολιτισμούς με βάση το δικό μας πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτή η οπτική 

είναι αναγκαία για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τις διαρκείς μεταβολές και 

διαστάσεις μια πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σύμφωνα με την Παλτόγλου (2009) πάντα 

κάθε πολιτισμός ή έθνος πρέπει να κρίνεται με βάση τις δικές του αξίες και πρότυπα 

συμπεριφοράς. Στις συνεντεύξεις, που αποτελούν την ποιοτική προσέγγιση, τέθηκε το 

ζήτημα του σεβασμού και της αναγνώρισης των πολιτιστικών στοιχείων της ελληνικής  

κουλτούρας από τους μετανάστες γιατί υπάρχουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που δεν 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιταγές του κράτους δικαίου. Ο Bernard 

Lewis (2003) στο βιβλίο του «The crisis of Islam» εντοπίζει τη μεγαλύτερη διαφορά και 

τη σύγκρουση ανάμεσα στις ιουδαιοχριστιανικές και μουσουλμανικές κοινωνίες στο 

θέμα των γυναικών. Ο Lewis τόνισε ότι οι δυτικοί επισκέπτες σε μουσουλμανικές χώρες 

φρίττουν από την υποταγή και την κακομεταχείριση των γυναικών, ενώ αντιστοίχως οι 

μουσουλμάνοι επισκέπτες στον χριστιανικό κόσμο σοκάρονται και φρίττουν από την 

χαλαρότητα των ηθών και των γυναικών της Δύσης. Παραπέρα, σε πολλές 

μουσουλμανικές κοινωνίες, η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιλαμβάνει τα 
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δικαιώματα των γυναικών. Από την άλλη πλευρά, η πρώτη διακήρυξη ανθρώπινων 

δικαιωμάτων με αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών ήταν η «Σύμβαση του ΟΗΕ για 

την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». Συμπερασματικά, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης των πολιτισμών. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας, 

ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 

ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην παρούσα έρευνα απάντησε θετικά στο ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την ετερότητα δηλαδή την πολιτισμική πολυμορφία. 

Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι αρχές της πολυπολιτισμικότητας 

δεν προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  στα κράτη μέλη της.  Δεν είναι λίγες οι 

φορές που διαπιστώνεται στη βιβλιογραφία ότι η ευρωπαϊκή ένωση σέβεται την 

πολιτιστική πολυμορφία. Ο πολιτιστικός πλουραλισμός και τα δικαιώματα των πολιτών 

κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με το 

Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη, καθώς και στα συντάγματα 

των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ένας από τους βασικότερους στόχους της ευρωπαϊκής 

ένωσης είναι να ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και την 

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας οι 

αρμοδιότητες της ΕΕ μεταβιβάζονται στα κράτη μέλη προασπίζοντας με αυτό τον τρόπο 

τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η αρχή της επικουρικότητας έρχεται 

συχνά αντιμέτωπη με την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και με τη συνοχή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται και στην  ποιοτική προσέγγιση, η 

οποία  ανέδειξε δύο διαστάσεις σχετικά με την μη υιοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας 

από τα κράτη μέλη. Η πρώτη διάσταση θέτει το ζήτημα του εθνικισμού των κρατών 

μελών της ευρωπαϊκή ένωση γιατί το σύγχρονο περιβάλλον της πολυπολιτισμικότητας 

γεννά εντάσεις, τριγμούς και ρατσιστικές αντιδράσεις στα κράτη μέλη και η δεύτερη 

διάσταση θέτει το ζήτημα της ισχύος των ευρωπαϊκών κρατών του βορρά έναντι των 

ευρωπαϊκών  κρατών μελών του νότου. Σύμφωνα με Βοσκόπουλο45«Η νέα Ευρώπη 

                                                           
45 Βλ.  Βοσκόπουλος Γ άρθρο  “Ενωμένη Ευρώπη: τα επιτεύγματα του παρελθόντος, ο προβληματισμός 

του σήμερα και η αβεβαιότητα του αύριο”. 
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καθιστά τον όρο αλληλεγγύη κενό γράμμα, ένα σημαίνων χωρίς σημαινόμενα.Το τίμημα 

της ιδιοτελούς αλληλεγγύης είναι η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια τη στιγμή που 

οι εθνικές πολιτικές ελίτ λειτουργούν ως ένας μηχανισμός κοινωνικοποίησης των λαών 

με όρους αφοριστικούς αν όχι ρατσιστικούς». 

 

Όσον αφορά  την εγκατάσταση των μεταναστών από χώρες εκτός ευρωπαϊκής 

ένωσης  σε ευρωπαϊκές χώρες, αυτό  οδήγησε στην ταυτόχρονη παρουσία πολλών 

διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμικών ομάδων μέσα στην ίδια κοινωνία, δημιούργησε 

την πολιτιστική ποικιλία και κατά αυτό τον τρόπο  έγινε εντονότερα εμφανής η 

πολιτισμική ανομοιογένεια των εθνικών κρατών. Έτσι, στο σύγχρονο κόσμο όλες οι 

κοινωνίες είναι ετερογενείς και η σχέση με τους μετανάστες γίνεται μια κρίσιμη σχέση, 

καθώς αναπτύσσεσαι ένας νέος ρατσισμός, μια καινούρια ξενοφοβία και μισαλλοδοξία.  

Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Γκέφου- Μαδιανού(1999) η «σκλήρυνση αυτή των 

συνόρων» μεταξύ ιδιαίτερων ομάδων εμποδίζει τη διαπερατότητα, ενθαρρύνει 

διαχωριστικές τάσεις και δημιουργεί περίκλειστους κόσμους. Από τις απαντήσεις των 

συνεντεύξεων διαφαίνεται μια σύγκρουση των πολιτισμών, κυρίως ανάμεσα στο Δυτικό 

και στον Ανατολικό πολιτισμό. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα σε πόλεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, τα οποία αφορούν 

κυρίως μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη. Το προφίλ των δραστών στις 

τρομοκρατικές ενέργειες ήταν  νέοι μουσουλμάνοι που αν και γεννήθηκαν σε 

ευρωπαϊκές χώρες και ήταν νόμιμοι πολίτες, αισθάνονταν ως πατρίδα τους το Ισλάμ 

παρά την χώρα καταγωγής ή ανατροφής τους. Συνεπώς, οι μουσουλμάνοι μετανάστες 

δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό κράτος αλλά δημιούργησαν 

θρησκευτικά πολιτισμικά γκέτο. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση που  θέτει το ζήτημα 

της ισχύς  των κρατών του βορρά έναντι των κρατών μελών του νότου, στο επίπεδο της 

ΕΕ έχει διαμορφωθεί ιστορικά ένα πρότυπο ανισοτήτων το οποίο έχει χαρακτηριστεί 

κατά καιρούς ως πρότυπο «κέντρου-περιφέρειας» ή πρότυπο «Βορρά-Νότου», το 

πρότυπο αυτό επεκτείνεται σε σχήμα  «Δύση-Ανατολή». 
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Παραπέρα, αναφορικά με τις επιδράσεις που έχει στην ελληνική κοινωνία η 

πολυπολιτισμικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η ελληνική κοινωνία δεν 

σέβεται την ετερότητα. Η Ελλάδα κατά την δεκαετία του 1990 μετατράπηκε από χώρα 

αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής τους. Η αλλαγή αυτή έθεσε σε 

αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό ριζωμένες παραδοχές σχετικά με την εθνοτική και 

πολιτισμική ομοιογένεια του ελλαδικού χώρου (Λιάκος,1994). Με τον τρόπο αυτό 

νομιμοποιείται ο κοινωνικός αποκλεισμός οποιουδήποτε στοιχείου ή ομάδας που δεν 

ταυτίζεται και δεν υιοθετεί τα κανονιστικά πρότυπα και τις ισχύουσες αξίες (Αλεξιάς, 

2001). Προκύπτει επομένως μια αρνητική υπόσταση της έννοιας του στερεοτύπου η  

οποία δημιουργείται  σχεδόν αυτόματα  κάθε  φορά  που  υφίσταται  ένας διαχωρισμός 

του τύπου «Εμείς» και οι «Άλλοι». Από τις απαντήσεις των συνεντεύξεων γίνεται 

αντιληπτό ότι η ελληνική κοινωνία σέβεται τους πολιτισμούς των μεταναστών αλλά είναι 

δύσκολο να κατανοήσει τους πολιτισμούς των μεταναστών της Ανατολής που έχουν 

διαφορετική θρησκεία. Οι διαφορές, επίσης, αναφέρονται στην κουλτούρα δηλαδή στον 

τρόπο ζωής και στις αξίες μεταξύ των πολιτισμών. Στην ποσοτική προσέγγιση το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι οι μετανάστες δεν απειλούν τον ελληνικό πολιτισμό 

ενώ στην ποιοτική προσέγγιση υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες πρέπει να σέβονται 

πάνω απ' όλα την ελληνική κουλτούρα, η οποία δεν πρέπει να αλλάξει λόγω της 

έλευσης των μεταναστών  του. Άρα, στα ερωτηματολόγια οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν 

την πολιτική της ένταξης των μεταναστών, ενώ από τους 3  ερωτηθέντες των 

συνεντεύξεων, οι δύο  προτείνουν την πολιτική της αφομοίωσης των μεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία.  

Παραπέρα, μέσα από τις συνεντεύξεις εντοπίζεται η άποψη ότι η Ελλάδα 

χρησιμοποιεί την μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα με λαϊκιστικό τρόπο και ότι 

η ελληνική κοινωνία  είναι  «συντηρητική».  Επίσης παρατηρείται μια συγκέντρωση 

απόψεων στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα ότι στην Ελλάδα δεν προωθείται η αρχή 

της πολυπολιτισμικότητας δηλαδή ο σεβασμός στο διαφορετικό από την ευρωπαϊκή 

ένωση. 

Ως προς την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, σχεδόν η 

συντριπτική πλειοψηφία συμφώνησε ότι η αρχή της πολυπολιτισμικότητας και 

υιοθέτηση της από την ελληνική κοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη 

των μεταναστών. Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα για την ένταξη των 

μεταναστών, σημαντικός είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σχεδόν το 
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σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στο ότι η ένταξη των μεταναστών στηρίζεται 

στη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα του 

ΕΛΙΑΜΠΕΠ (2012-2013)46 από την δεκαετία του '90 που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια 

τάση ίδρυσης μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα ένας από τους κυριότερους λόγους ίδρυσης 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι η έλλειψη δημόσιας πολιτικής και η ανεπάρκεια 

ή συρρίκνωση των κρατικών δομών. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επιθυμούν να 

υπερασπιστούν τους μετανάστες επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε ειδικές πτυχές 

ένταξης των μεταναστών όπως μαθήματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας, ή παροχή 

ιατρικής μέριμνας, νομική αρωγή, είδη πρώτης ανάγκης και στέγαση. Με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνουν το δημόσιο διάλογο και αποτελούν έναν από τους βασικούς 

τροφοδότες αλλά και διαμορφωτές του δημοσίου διαλόγου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που απαρτίζουν τους κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς φραγμούς στην κοινωνική ένταξη τα οποία έχουν αναφερθεί στο 

θεωρητικό μέρος εκτενέστερα, κρίνουμε ότι η ένταξη στην Ελλάδα συγχέεται με όρους 

αρνητικά φορτισμένους όπως αυτής της αφομοίωσης.  Από την ποσοτική και ποιοτική 

προσέγγιση καταδεικνύεται ότι ο πιο βασικός κοινωνικός και πολιτισμικός φραγμός στην 

ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα είναι τα στερεότυπα. Οι πολιτισμικά θεμελιωμένες 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αρκετές 

έρευνες επίσης με αντικείμενο τις στάσεις και αντιλήψεις των Ελλήνων απέναντι στους 

μετανάστες, καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ξενοφοβίας. Έρευνες του 

Ευρωβαρομέτρου 2003 και Ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα του 2003 καταδεικνύουν την 

Ελλάδα ως την πιο ξενοφοβική χώρα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα,  επειδή οι 

μετανάστες  προέρχονται από διαφορετικές χώρες προέλευσης, έχουν δημιουργηθεί 

διαφορετικά στερεότυπα ανάλογα με την χώρα προέλευσης. Διαφορετικά είναι τα 

χαρακτηριστικά που προσδίδει η ελληνική κοινωνία σε ομάδα Αλβανών μεταναστών και 

διαφορετικά αυτά που προσδίδει στους Αιγύπτιους ή στους Φιλλιπινέζους μετανάστες. 

Ανάλογα με τις στάσεις τους και τις πράξεις τους χαρακτηρίζονται «καλοί» ή  «κακοί» ή 

«εγκληματίες». Συνήθως οι πράξεις μιας μεμονωμένης μερίδας από μόνες τους είναι 

ικανές να στιγματίσουν κοινωνικά ένα ολόκληρο έθνος μεταναστών. Δεύτερο βασικό 

εμπόδιο στην ένταξη των μεταναστών είναι η ανεργία σύμφωνα με την παρούσα 

έρευνα. Ως τρίτο εμπόδιο αναδεικνύεται  το υφιστάμενο ελληνικό νομοθετικό 
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μεταναστευτικό πλαίσιο. Μέσα από την διερεύνηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου 

για την ένταξη μεταναστών στο θεωρητικό μέρος της εργασίας , εντοπίστηκαν νόμοι 

που οδηγούν σε δυσλειτουργία του νομοθετικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, μεταξύ των 

δυσλειτουργιών συγκαταλέγεται και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων του 

ελληνικού κράτους. Η αποτίμηση της εν λόγω μεταναστευτικής πολιτικής κατέδειξε ότι η 

νομιμοποίηση των μεταναστών αποτελεί βασικό μηχανισμό ένταξης. Τέταρτο εμπόδιο 

στην ένταξη αποτελεί το πρόβλημα της στέγασης γιατί στην Ελλάδα υπάρχει απουσία 

στεγαστικής πολιτικής για τους μετανάστες με αποτέλεσμα να ζουν σε άσχημες 

συνθήκες διαβίωσης και σε περιοχές υποβαθμισμένες. Τέλος, η έλλειψη γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας αποτελεί τον πέμπτο καθοριστικό παράγοντα ένταξης. Στην 

ποιοτική προσέγγιση αναφέρεται ότι «όταν οι μετανάστες δεν γνωρίζουν την γλώσσα 

της χώρας υποδοχής, έχουν πρόβλημα επικοινωνίας» και στην  ποσοτική προσέγγιση 

σχεδόν το σύνολο απάντησε ότι η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας δημιουργεί 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτό οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών.  

Αναφορικά με τα εμπόδια στην ένταξη πρέπει να σημειωθεί ότι το χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταξη. Σε έρευνα 

για το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποιείται ότι υπάρχει σημαντικό 

μορφωτικό έλλειμμα και ότι το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ μεταναστών και συνολικού 

πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 25-54 ετών είναι μεγάλο. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς φραγμούς των 

μεταναστών στην εκπαίδευση, την εργασία και την υγεία. Όσον αφορά την εκπαίδευση, 

που αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα απαρχής μιας βασικής μορφής κοινωνικής 

ενσωμάτωσης,  η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στο ότι η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και αφομοιωτική. Σύμφωνα με την Φραγκουδάκη(1997) 

την δεκαετία του 1990 παρατηρείται εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

Αβδελά (1997) , το σχολικό σύστημα διαμορφώνει συλλογικές αναπαραστάσεις για το 

έθνος και την εθνική ταυτότητα μέσα από την παραγωγή επίσημης εκπαιδευτικής 

γνώσης. Σύμφωνα με Ζαμπέτα (2003), το μάθημα των θρησκευτικών υποστηρίζει 

συστηματικά ότι η ορθοδοξία υπήρξε το καθοριστικό μέσο για την διατήρηση της 

ελληνικής ταυτότητας και συνεχίζει λέγοντας ότι η ελληνική ταυτότητα δεν είναι νοητή 

ανεξάρτητα από την ορθοδοξία. Παραπέρα 6 τους 10 ερωτηθέντες απάντησαν θετικά 

στο ότι γίνονται διακρίσεις στην πρόσβαση των παιδιών των μεταναστών στην 

εκπαίδευση και οι περισσότεροι απάντησαν επίσης  θετικά στο ότι δεν επιτρέπεται στα 
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παιδιά των μεταναστών  να εκφράζουν στο σχολείο τα ήθη και τα έθιμα τους. Πάνω από 

τους μισούς απάντησαν θετικά ότι το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μαθητές από 

την οικογένεια τους ή την χώρα προέλευσης δεν αξιοποιείται στο σχολείο. Αντιθέτως, 

στην ποιοτική προσέγγιση της παρούσας εργασίας διαφαίνεται μέσα από τις 

συνεντεύξεις ότι στα ελληνικά σχολεία γίνονται μαθήματα της μητρικής γλώσσας των 

μεταναστών  και ότι υπάρχουν τάξεις ένταξης των μεταναστών. Βασικός ακόμη 

παράγοντας που σχετίζεται με τον αποκλεισμό από το σχολείο για τα παιδιά των 

μεταναστών είναι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την άδεια διαμονής. Αυτό 

πιστοποιείται και από την ποσοτική ανάλυση της έρευνας  όπου το μεγαλύτερο 

ποσοστό απάντησε θετικά. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2008) η αβεβαιότητα του 

καθεστώτος διαμονής των γονέων επηρεάζει αρνητικά την ένταξη των παιδιών στο 

σχολικό περιβάλλον είτε γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να εγγραφούν στα 

σχολεία είτε γιατί δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει να επενδύσουν συναισθηματικά και 

γνωστικά στο νέο τους περιβάλλον. 

Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 

πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας αντισταθμίζεται με την νομιμοποίηση 

τους. Είναι γεγονός ότι λόγω της αδήλωτης ή και μαύρης εργασίας ένα μεγάλο μέρος 

των μεταναστών εργάζεται παράνομα. Γενικά χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής 

πολιτικής της Ελλάδας είναι η προσωρινότητα της παραμονής των μεταναστών και η 

αντιμετώπιση τους ως εργάτες και όχι ως πολίτες και μάλιστα με προσφορά θέσεων 

κοινωνικά ανεπιθύμητων. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τα ευρήματα της έρευνας 

αναγνωρίστηκε ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας δυσχεραίνει την θέση των 

μεταναστών στον τομέα της απασχόλησης (η πλειοψηφία απάντησε θετικά). Τα 3/4 των 

ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η απασχόληση των μεταναστών δεν ορίζεται με συνθήκες 

εργασιακής αξιοπρέπειας και ισότητας. Ακόμη απάντησαν θετικά ότι οι μετανάστες δεν 

ενημερώνονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Ως προς την σχέση των μεταναστών 

απασχολούμενων με τους εργοδότες, η πλειοψηφία απάντησε ότι οι μετανάστες 

αμείβονται από τους εργοδότες λιγότερο από ότι προβλέπουν οι συμβάσεις εργασίας, οι 

εργοδότες δεν σέβονται τα εργασιακά  δικαιώματα των μεταναστών και ότι δείχνουν 

απροθυμία να εκπαιδεύσουν τους μετανάστες απασχολούμενους για να αναβαθμίσουν 

τη θέση τους στο χώρο της  εργασίας. Αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και την 

προϋπηρεσία των μεταναστών  αυτά δεν αξιοποιούνται στην Ελλάδα (το 51,9% 

απάντησε θετικά) και οι μισοί από τους ερωτηθέντες συμφώνησαν στο ότι οι μετανάστες 
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στερούνται εξειδίκευση. Σύμφωνα με την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπροσθέτως, από τα ευρήματα της 

έρευνας υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες εργάζονται συχνά σε απομονωμένους χώρους 

εργασίας, στερούνται εξειδίκευση και κατάρτιση επειδή δεν γνωρίζουν την ελληνική 

γλώσσα και από  το ελληνικό κράτος δεν παρέχονται προγράμματα ένταξης στην 

απασχόληση. Σχετικά με τα εμπόδια στην απασχόληση, από τις συνεντεύξεις 

αναδεικνύεται ότι οι κυριότεροι φραγμοί είναι η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, 

η ανεργία, τα στερεότυπα και η πολιτική απασχόλησης για τους μετανάστες. 

Mέσα από την διερεύνηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα εντοπίστηκαν 

συγκεκριμένες δυσλειτουργίες  που εμποδίζουν την πρόσβαση των μεταναστών στους 

φορείς της υγείας. Από την ποσοτική προσέγγιση  διαφαίνεται ότι οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι στο χώρο υγείας οι λειτουργοί υγείας λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις, 

πρακτικές και αντιλήψεις των μεταναστών και ότι οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζουν 

συμπεριφορές διακρίσεων στην υγεία. Σύμφωνα με το διαπολιτισμικό μοντέλο της 

υγείας στο οποίο έγινε αναφορά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας,  κρίνεται αναγκαίο 

να παρέχεται πολιτισμικά συμβατή  φροντίδα σε άτομα που προέρχονται από 

διαφορετικό περιβάλλον. Ωστόσο, ο προσανατολισμός της υγείας προς την 

«προτυποποίηση» την απομακρύνει από την διαφορετικότητα και την ενασχόληση με 

αυτή του συστήματος. Την ίδια άποψη υιοθέτησαν και οι ερωτώμενοι των 

συνεντεύξεων. Ωστόσο η πλειοψηφία απάντησε θετικά ότι υπάρχουν προβλήματα 

μεταξύ των μεταναστών και επαγγελματιών υγείας λόγω έλλειψης διερμηνέων στις 

μονάδες υγείας και ότι η δυσκολία πρόσβασης οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης 

για το πώς αυτά λειτουργούν. Ουδέτερη θέση κράτησαν οι περισσότεροι για το ότι οι 

μετανάστες δεν ενημερώνονται  για τα δικαιώματα τους από τους επαγγελματίες υγείας. 

Μελέτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου πρόσβασης στην υγεία των Γιατρών του 

κόσμου (2007) έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά εμπόδια πρόσβασης στην 

πληροφόρηση αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ως γενικό 

συμπέρασμα από την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση προκύπτει ότι οι μετανάστες 

προτιμούν τα ιατρεία μη κυβερνητικών οργανώσεων και τα κοινωνικά ιατρεία λόγω 

ύπαρξης  προσωπικού που τους κατανοεί περισσότερο από τα νοσοκομεία. Ιδιαίτερα 

σημαντικός είναι ο ρόλος των υποστηρικτικών δικτύων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων που παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτική 
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φροντίδα  σε μετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας. 

Επιπρόσθετα, μεταξύ των δυσλειτουργιών συγκαταλέγεται ότι οι ανασφάλιστοι 

μετανάστες στερούνται ιατρική περίθαλψη , μισοί από τους ερωτηθέντες στην ποσοτική 

προσέγγιση συμφωνούν. Στην ποιοτική προσέγγιση τονίζεται ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι παράνομοι μετανάστες και εντός του πλαισίου της 

κρίσης τα εμπόδια αυτά γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Η νομιμότητα και η 

ιατροφαρμακευτική ασφάλιση εξαρτώνται από την δυνατότητα των μεταναστών να 

εργαστούν σε νόμιμες εργασίες. Στην ερώτηση  για τους μετανάστες  χωρίς τα 

απαιτούμενα έγγραφα που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας με 

εξαίρεση το επείγον , η πλειοψηφία απάντησε θετικά. Αυτό αναφέρεται και σε εγκύκλιο 

του υπουργείου υγείας για την υγειονομική περίθαλψη των αλλοδαπών. Σχετικά με το 

αν υπάρχει ιατρικό πρωτόκολλο για των ιατρικό έλεγχο των μεταναστών κατά την άφιξη 

τους, η πλειοψηφία απάντησε θετικά. Σύμφωνα με τους Γιατρούς χωρίς σύνορα « οι 

κίνδυνοι για την  υγεία των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο δεν σχετίζονται μόνο 

με τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης αλλά και με την απουσία αρχικού ιατρικού 

ελέγχου κατά την κράτηση». Ιατρικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στα κέντρα 

κράτησης μεταναστών μόνο στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων περιορισμένης 

διάρκειας τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Τέλος, η 

πλειοψηφία απάντησε θετικά ότι  η μεταναστευτική πολιτική περιορίζει το δικαίωμα στην 

υγεία και καθιστά τους μετανάστες ευάλωτους σε ασθένειες. Ωστόσο, στην Ελλάδα με 

τον νόμο 4368/2016 έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας οι ανασφάλιστοι πολίτες, 

έλληνες και αλλοδαποί. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται αυτό το  νέο πλαίσιο είναι 

πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική τους κάλυψη. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, διαπιστώνουμε  πως η 

έννοια της πολυπολιτισμικότητας σχετίζεται με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών 

στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να εντάξει κάθε κοινωνία τους 

μετανάστες που είναι φορείς διαφορετικών πολιτισμών απαιτείται να είναι «ανοιχτή» 

στην πολιτισμική πολυμορφία.   Από τις απόψεις των ερωτηθέντων όπως διαφαίνεται 

από τα αποτελέσματα της έρευνας η ευρωπαϊκή ένωση σέβεται την ετερότητα, το οποίο 
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επιβεβαιώνεται και από της συνθήκες και τους στόχους της αλλά στην πράξη αυτό 

αμφισβητείται λόγω ρατσιστικών εκφάνσεων των κρατών μελών. Πέραν, όμως αυτής 

της δυσλειτουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης παρατηρείται μέσα από τα ευρήματα της 

έρευνας ότι η ευρωπαϊκή ένωση αδυνατεί να μεταφέρει την αρχή της 

πολυπολιτισμικότητας που είναι ο σεβασμός των πολιτισμών στα κράτη μέλη της. 

Αναφορικά με την Ελλάδα που είναι κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ερωτηθέντων, αποδεικνύεται ότι η ελληνική 

κοινωνία δεν σέβεται την ετερότητα και  αυτό δυσχεραίνει την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών. Από την παραπάνω κριτική γίνεται αντιληπτό ότι η ελληνική κοινωνία είναι 

αφομοιωτική. Κατά αυτό τον τρόπο, οι μετανάστες ερχόμενοι σε επαφή με τον γηγενή 

πληθυσμό, χάνουν τα πολιτισμικά τους στοιχεία και δεν έχουν περιθώρια πραγμάτωσης 

των δικών τους δυνατοτήτων και ιδεών.  Με βάση την ποιοτική και ποσοτική 

προσέγγιση το κυριότερο εμπόδιο στην ένταξη είναι τα στερεότυπα που σχετίζονται με 

τον πολιτισμό και την θρησκεία.  Άλλοι πολιτισμικοί και κοινωνικοί φραγμοί που 

αποτρέπουν την κοινωνική ένταξη είναι η έλλειψη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

κυρίως στο τομέα της απασχόλησης που οδηγεί στην ανεργία και η ελληνική 

μεταναστευτική πολιτική. Κατά συνέπεια, η ένταξη δεν φαίνεται να εξαρτάται 

αποκλειστικά και άμεσα από κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες. Αντίθετα, 

αναδεικνύεται ότι η νομιμοποίηση εξαρτάται από την απασχόληση αλλά και από την 

γνώση της ελληνικής γλώσσας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς φραγμούς στο τομέα 

της εκπαίδευσης , της εργασίας και της υγείας  με βάση τα ποσοτικά στοιχεία 

συμπεραίνουμε ότι και στους τρεις τομείς ο μεγαλύτερος φραγμός είναι η έλλειψη 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ακολουθεί  η διαδικασία νομιμοποίησης και το νομικό 

πλαίσιο της Ελλάδας καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές για το μεταναστευτικό ζήτημα.  

Από την ποιοτική προσέγγιση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες 

αποκλείονται περισσότερο από την εργασία γιατί δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.  

Με σημείο αναφοράς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί το υπόβαθρο των 

προτάσεων πολιτικής για να υιοθετήσει η Ελλάδα ως κράτος μέλος της  

πολυπολιτισμικές πολιτικές , χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση ως προς τους υπηκόους 

τρίτων χωρών και να μην βλέπει την μετανάστευση ως απειλή. Συμπερασματικά,  θα 

λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή  Ένωση παρουσιάζει αδυναμία στην διαμόρφωση κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, εκεί δηλαδή που βρίσκουν κατά κανόνα 
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έκφραση τα εθνικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα η παρουσία της στην παγκόσμια 

πολιτική σκηνή να μην είναι επιθυμητά ισχυρή. Τα εθνικά συμφέροντα των μελών της 

είναι διαφορετικά και εκφραζόμενα ενισχύουν την ετερότητα. Η ετερότητα στο πολιτικό 

πεδίο σίγουρα είναι από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την επίτευξη της 

ολοκλήρωσης. Σήμερα που ο κόσμος έχει αλλάξει και η παγκοσμιοποίηση τείνει να 

διαμορφώσει ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους που απαιτούν κοινή διαχείριση των 

προβλημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους 

αναζητώντας περισσότερη συνεργασία , σύγκλιση των πολιτικών και όσο το δυνατό 

συμφωνημένη αντιμετώπιση. Η επιμονή στο θέμα της νομιμοποίησης των μεταναστών 

που βρίσκονται στην Ελλάδα  και η ενσωμάτωση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών 

αποτελούν μια στοχευμένη προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας αλλά και την πρόθεση 

της να προχωρήσει σε περαιτέρω ρύθμιση των μεταναστευτικών θεμάτων. Επίσης, 

χρειάζεται κάθε χώρα και κάθε τοπική αυτοδιοίκηση εξαιτίας της διαφορετικής 

λειτουργικότητας να θέσει τους δικούς της όρους ως προς το μέγεθος του πληθυσμού 

μεταναστών που μπορεί να απορροφήσει αλλά και να θέσει τα κριτήρια απορρόφησης, 

προσαρμογής και ενσωμάτωσης. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να 

θέτονται πάντα σε εφαρμογή τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ελλάδα , στην 

βουλή των ελλήνων λειτουργεί ειδική μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία ερευνά και διατυπώνει προτάσεις με σκοπό την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 47 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι μεταναστευτικές ροές από το 1990 και μετά 

παράγουν νέες κοινωνικές διακρίσεις και λόγους περί ταυτότητας. Με αφορμή των 

ερχομό των μεταναστών και προσφύγων , η ελληνική κοινωνία  πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο ο σεβασμός τον πολιτισμών των 

μεταναστών αλλά η αλληλεπίδραση και συνύπαρξη της ελληνικής  κοινωνίας με τους 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Οι περισσότεροι  μετανάστες προέρχονται από 

κοινωνίες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους 

να ακολουθεί πρότυπα άλλα από εκείνα που χαρακτηρίζουν τους γηγενείς, γεγονός που 

συνδέεται με την περιθωριοποίησή τους. Οι μετανάστες είναι οι "άλλοι", οι "ξένοι", οι 

"παράξενοι" και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία, της οποίας και αποτελούν ενεργά μέλη, φαίνεται ανέφικτη ή, έστω, απαιτεί να 

                                                           
47

 Βλ. Βουλή των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-
Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=2d342200-050c-484a-bdaa-ad979c9a9425 
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αποποιηθούν την πολιτισμική τους ταυτότητα. Με σημείο αναφοράς εδώ την πολιτισμική 

αλλοίωση, δηλαδή ότι λόγω της μετανάστευσης χάνεται ο πολιτισμός των ντόπιων, η 

απάντηση είναι ότι οι πολιτισμοί δεν είναι μεγέθη στατικά αλλά εξελίχθηκαν μέσα από 

αλληλεπιδράσεις. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι γίνονται από μετανάστες, ντόπιοι, αν 

δηλαδή ο πρώην ξένος βρίσκεται σε μια χώρα για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν είναι 

πλέον «ξένος». 

Εν κατακλείδι, υπό το πρίσμα αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα 

συνδέεται με πολλές παραμέτρους και δεν είναι μόνο πρόβλημα νομοθετικής πολιτικής, 

η καταπολέμηση ξενοφοβικών αντιδράσεων και εδραιωμένων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων, καθώς και τακτικών στιγματισμού και ρατσιστικών τάσεων από μέρους της 

ίδιας της ελληνικής κοινωνίας  αποτελεί προαπαιτούμενο για μία επιτυχημένη διαδικασία 

κοινωνικής ένταξης του μεταναστευτικού στοιχείου. 
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