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Ζρευνα για τθ Μετανάςτευςθ

Μάρτιοσ 2008
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Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ

PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8)

Ροςοτικι ζρευνα, με τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ςτα νοικοκυριά των ερωτϊμενων 

και χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου

Γενικόσ πλθκυςμόσ 18 ετϊν και άνω

Ρανελλαδικι

Το ςχεδιαςκζν μζγεκοσ του δείγματοσ ανζρχεται ςε 600 άτομα και το 

πραγματοποιθκζν ςε 613 άτομα

06-11/03/2008

Ακολουκικθκε θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ

δειγματολθψίασ

Για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και ςε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95%,

το τυπικό ςφάλμα υπολογίηεται ςε +/- 4,1 %

Εργάςτθκαν 26 ερευνθτζσ και 3 επόπτεσ

ΕΤΑΙΕΙΑ:

ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ:

ΡΕΙΟΧΘ:

ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑΣ:

ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΕΥΝΑΣ ΡΕΔΙΟΥ:

Forum Αγορά ΙδεϊνΑΝΑΘΕΣΘ:
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Μάλλον ωφελεί
23%

Μάλλον 
βλάπτει

54%

Οφτε / οφτε
19%

ΔΓ/ΔΑ
4%

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
Σε γενικζσ γραμμζσ κα λζγατε ότι θ μετανάςτευςθ μάλλον ωφελεί,
ι μάλλον βλάπτει τθν Ελλάδα;
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16

18

37

63 61

34
19

17
24

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Μάλλον ωφελεί Μάλλον βλάπτει Οφτε / οφτε

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
Σε γενικζσ γραμμζσ κα λζγατε ότι θ μετανάςτευςθ μάλλον ωφελεί,
ι μάλλον βλάπτει τθν Ελλάδα;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)
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Μάλλον ωφελεί
40%

Μάλλον 
βλάπτει

48%

Οφτε / οφτε
7%

ΔΓ/ΔΑ
5%

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Και ειδικότερα, κα λζγατε ότι θ μετανάςτευςθ μάλλον ωφελεί, ι μάλλον βλάπτει τθν 
ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ;
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26

36

60

53 55

29

9
5

11

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Μάλλον ωφελεί Μάλλον βλάπτει Οφτε / οφτε

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Και ειδικότερα, κα λζγατε ότι θ μετανάςτευςθ μάλλον ωφελεί, ι μάλλον βλάπτει τθν 
ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)
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44

34 3443

51
55

8 7 7

Αςτικά Θμιαςτικά Αγροτικά

Μάλλον ωφελεί Μάλλον βλάπτει Οφτε / οφτε

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Και ειδικότερα, κα λζγατε ότι θ μετανάςτευςθ μάλλον ωφελεί, ι μάλλον βλάπτει τθν 
ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ;
(Κατά αςτικότθτα)
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47

38

8

4

3

Βλάπτει τθν Ελλάδα γιατί αλλάηει 
τθν εκνικι ταυτότθτα των Ελλινων

Ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει 
ςε επαφι με ανκρϊπουσ από 

άλλουσ πολιτιςμοφσ

Κανζνα από τα δφο

Και τα δφο

ΔΓ/ΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν βλάπτει γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των 
Ελλινων. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν βλάπτει γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των 
Ελλινων. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά θλικιακι κατθγορία)

42

45
52

46

38
33

18-34 ετϊν 35-54 ετϊν 55 ετϊν και άνω

Βλάπτει τθν Ελλάδα γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των Ελλινων

Ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν βλάπτει γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των 
Ελλινων. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)

55
50

37

27

35

50

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Βλάπτει τθν Ελλάδα γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των Ελλινων

Ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ
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Δεν 
υπάρχουν 

μετανάςτεσ

Υπάρχουν 
πολλοί

Υπάρχουν 
αρκετοί

Υπάρχουν 
λίγοι

Ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει 
ςε επαφι με ανκρϊπουσ από 
άλλουσ πολιτιςμοφσ

35 35 37 41

Βλάπτει τθν Ελλάδα γιατί αλλάηει 
τθν εκνικι ταυτότθτα των Ελλινων 59 56 45 38

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν βλάπτει γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των 
Ελλινων. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο; 
(Κατά φπαρξθ μεταναςτϊν ςτθν περιοχι κατοικίασ)
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43

54

41

31

Δεν εκκλθςιάηονται Εκκλθςιάηονται

Βλάπτει τθν Ελλάδα γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των Ελλινων

Ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ ωφελεί τθν Ελλάδα γιατί τθν φζρνει ςε επαφι με ανκρϊπουσ 
από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν βλάπτει γιατί αλλάηει τθν εκνικι ταυτότθτα των 
Ελλινων. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά ςυχνότθτα εκκλθςιαςμοφ)
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71

20

4

3

2

Θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ 
τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα

Θ μετανάςτευςθ δεν προκαλεί 
αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν 

Ελλάδα

Και τα δφο

Κανζνα από τα δφο

ΔΓ/ΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα ενϊ άλλοι 
υποςτθρίηουν ότι δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ 
ςυμφωνείτε περιςςότερο;
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα ενϊ άλλοι 
υποςτθρίηουν ότι δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ 
ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά θλικιακι κατθγορία)

63
66

81

32
23

11

18-34 ετϊν 35-54 ετϊν 55 ετϊν και άνω

Θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα

Θ μετανάςτευςθ δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα ενϊ άλλοι 
υποςτθρίηουν ότι δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ 
ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)

80
73

62

9

19

31

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα

Θ μετανάςτευςθ δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα
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66

81

24

13

Δεν εκκλθςιάηονται Εκκλθςιάηονται

Θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα

Θ μετανάςτευςθ δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα ενϊ άλλοι 
υποςτθρίηουν ότι δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ 
ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά ςυχνότθτα εκκλθςιαςμοφ)
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49

38

11

2

Οι μετανάςτεσ εργάηονται ςε 
δουλειζσ που δεν κζλουν να κάνουν 

οι Ζλλθνεσ

Θ μετανάςτευςθ αυξάνει τθν 
ανεργία, γιατί οι μετανάςτεσ 

παίρνουν κζςεισ των Ελλινων

Και τα δφο

Κανζνα από τα δφο

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ αυξάνει τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα, γιατί οι μετανάςτεσ παίρνουν 
κζςεισ των Ελλινων. Κάποιοι άλλοι υποςτθρίηουν το αντίκετο, λζγοντασ ότι οι μετανάςτεσ εργάηονται ςε δουλειζσ 
που δεν κζλουν να κάνουν οι Ζλλθνεσ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ
ΣΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 
Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ μετανάςτευςθ αυξάνει τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα, γιατί οι μετανάςτεσ παίρνουν 
κζςεισ των Ελλινων. Κάποιοι άλλοι υποςτθρίηουν το αντίκετο, λζγοντασ ότι οι μετανάςτεσ εργάηονται ςε δουλειζσ 
που δεν κζλουν να κάνουν οι Ζλλθνεσ. Εςείσ προςωπικά, με ποια από τισ δφο απόψεισ ςυμφωνείτε περιςςότερο;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)

35

46

65

44

42

25

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Οι μετανάςτεσ εργάηονται ςε δουλειζσ που δεν κζλουν να κάνουν οι Ζλλθνεσ

Θ μετανάςτευςθ αυξάνει τθν ανεργία, γιατί οι μετανάςτεσ παίρνουν κζςεισ των Ελλινων
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Μάλλον 
περιςςότερο 

αυςτθρι από όςο 
πρζπει

9%

Μάλλον λιγότερο 
αυςτθρι από όςο 

πρζπει
64%

Ρερίπου όςο 
αυςτθρι πρζπει

17%

ΔΓ/ΔΑ
10%

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ πολιτικι που αςκεί θ Ελλάδα ςτο ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ, κα λζγατε ότι 
είναι μάλλον περιςςότερο αυςτθρι από όςο πρζπει, μάλλον λιγότερο αυςτθρι από όςο πρζπει, ι 
περίπου όςο αυςτθρι πρζπει;
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Μάλλον περιςςότερο 
αυςτθρι από όςο 

πρζπει
11%

Μάλλον λιγότερο 
αυςτθρι από όςο 

πρζπει
33%

Ρερίπου όςο 
αυςτθρι πρζπει

24%

ΔΓ/ΔΑ
32%

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ
Και για τθν πολιτικι που αςκεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  ςτο ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ, κα λζγατε 
ότι είναι μάλλον περιςςότερο αυςτθρι από όςο πρζπει, μάλλον λιγότερο αυςτθρι από όςο 
πρζπει, ι περίπου όςο αυςτθρι πρζπει;
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32

24

18

15

11

Να νομιμοποιθκοφν μόνο όςοι ζχουν εργαςία

Να νομιμοποιθκοφν μόνο όςοι ζχουν οικογζνεια 
και ανιλικα παιδιά

Να νομιμοποιικουν όλοι

Δεν πρζπει να νομιμοποιθκεί κανείσ

ΔΓ/ΔΑ

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ίςωσ γνωρίηετε ότι ςτθ χϊρα μασ ηουν χωρίσ άδεια χιλιάδεσ μετανάςτεσ. Τι πιςτεφετε ότι πρζπει να 
γίνει με τθν νομιμοποίθςι τουσ: πρζπει να νομιμοποιθκοφν όλοι, πρζπει να νομιμοποιθκοφν μόνο 
όςοι ζχουν εργαςία, πρζπει να νομιμοποιθκοφν μόνο όςοι ζχουν οικογζνεια και ανιλικα παιδιά, ι 
δεν πρζπει να νομιμοποιθκεί κανείσ;
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Ρρζπει να 
υπάρχει όριο

76%
Δεν πρζπει να 
υπάρχει όριο

18%

ΔΓ/ΔΑ
6%

ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 1
Σχετικά με τον αρικμό των ανκρϊπων από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, φυλζσ, ι κρθςκείεσ που 
μπορεί να δεχκεί μια χϊρα, τι πιςτεφετε;
Πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό τουσ, ι δεν πρζπει;
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ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 1
Σχετικά με τον αρικμό των ανκρϊπων από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, φυλζσ, ι κρθςκείεσ που 
μπορεί να δεχκεί μια χϊρα, τι πιςτεφετε;
Πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό τουσ, ι δεν πρζπει;
(Κατά θλικιακι κατθγορία)

68

79 77

28
18

13

18-34 ετϊν 35-54 ετϊν 55 ετϊν και άνω

Ρρζπει να υπάρχει όριο Δεν πρζπει να υπάρχει όριο
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83
75 73

9

19 23

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Ρρζπει να υπάρχει όριο Δεν πρζπει να υπάρχει όριο

ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 1
Σχετικά με τον αρικμό των ανκρϊπων από διαφορετικζσ εκνικότθτεσ, φυλζσ, ι κρθςκείεσ που 
μπορεί να δεχκεί μια χϊρα, τι πιςτεφετε;
Πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό τουσ, ι δεν πρζπει;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)
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Ναι, ζχει φτάςει 
το όριο

34% Ναι, ζχει 
ξεπεράςει το όριο

50%

Πχι, δεν ζχει 
φτάςει το όριο

8%

ΔΓ/ΔΑ
8%

ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 2
Σχετικά με τθν παρουςία των ανκρϊπων από άλλεσ χϊρεσ (των μεταναςτϊν), τι κα λζγατε; Η 
Ελλάδα ζχει φτάςει το όριο των μεταναςτϊν που μπορεί να δεχτεί, ι δεν το ζχει φτάςει ακόμα;
(Απαντοφν όςοι  πιςτεφουν πωσ πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό των μεταναςτϊν που μπορεί να 
δεχκεί μια χϊρα)
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42
38 26

48 47
53

9 7 8

18-34 ετϊν 35-54 ετϊν 55 ετϊν και άνω

Ναι, ζχει φτάςει το όριο Ναι, ζχει ξεπεράςει το όριο Πχι, δεν ζχει φτάςει το όριο

ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 2
Σχετικά με τθν παρουςία των ανκρϊπων από άλλεσ χϊρεσ (των μεταναςτϊν), τι κα λζγατε; Η 
Ελλάδα ζχει φτάςει το όριο των μεταναςτϊν που μπορεί να δεχτεί, ι δεν το ζχει φτάςει ακόμα;
(Απαντοφν όςοι  πιςτεφουν πωσ πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό των μεταναςτϊν που μπορεί να 
δεχκεί μια χϊρα, κατά θλικιακι κατθγορία)
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Ναι
84%

Πχι
8%

ΔΓ/ΔΑ
8%

ΑΡΟΨΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - 2
Σχετικά με τθν παρουςία των ανκρϊπων από άλλεσ χϊρεσ (των μεταναςτϊν), τι κα λζγατε; Η 
Ελλάδα ζχει φτάςει το όριο των μεταναςτϊν που μπορεί να δεχτεί, ι δεν το ζχει φτάςει ακόμα;
(Απαντοφν όςοι  πιςτεφουν πωσ πρζπει να υπάρχει κάποιο όριο ςτον αρικμό των μεταναςτϊν που μπορεί να 
δεχκεί μια χϊρα)
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Είναι πολλοί
65%

Είναι αρκετοί
32%

Είναι λίγοι
1%

ΔΓ/ΔΑ
2%

ΟΑΤΟΤΘΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα τελευταία χρόνια ζχουν ζρκει για να ηιςουν και να εργαςτοφν ςτθν Ελλάδα άνκρωποι 
(μετανάςτεσ) από άλλεσ χϊρεσ. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, αυτοί οι άνκρωποι ςιμερα ςτθν Ελλάδα 
είναι πολλοί, αρκετοί, ι λίγοι;
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ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΗΩΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Γενικά, από όςο γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει, πωσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςυνκικεσ ηωισ 
αυτϊν των ανκρϊπων; Θα λζγατε ότι ηουν ςε καλζσ ςυνκικεσ ηωισ, μάλλον 
καλζσ, μάλλον κακζσ, ι κακζσ;

16 16 16

22
25

5

Καλζσ Μάλλον καλζσ Οφτε / Οφτε Μάλλον κακζσ Κακζσ ΔΓ/ΔΑ
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Καλζσ / Μάλλον 
καλζσ
32%

Κακζσ / Μάλλον 
κακζσ
47%

Οφτε / οφτε
16%

ΔΓ/ΔΑ
5%

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΗΩΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Γενικά, από όςο γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει, πωσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςυνκικεσ ηωισ 
αυτϊν των ανκρϊπων; Θα λζγατε ότι ηουν ςε καλζσ ςυνκικεσ ηωισ, μάλλον 
καλζσ, μάλλον κακζσ, ι κακζσ;



PI0812 / Διάγραμμα 34

Μάλλον 
ςυμφωνοφν

37%

Μάλλον 
διαφωνοφν

56%

Οφτε / οφτε
5%

ΔΓ/ΔΑ
2%

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Κάποιοι πιςτεφουν ότι οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν Ελλάδα πρζπει να ζχουν δικαίωμα ψιφου 
ςτισ Δθμοτικζσ – Τοπικζσ Εκλογζσ. Εςείσ προςωπικά, μάλλον ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε 
με αυτι τθν άποψθ;
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33

62

4

41

50

6

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν Οφτε / οφτε

Άνδρεσ Γυναίκεσ

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Κάποιοι πιςτεφουν ότι οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν Ελλάδα πρζπει να ζχουν δικαίωμα ψιφου 
ςτισ Δθμοτικζσ – Τοπικζσ Εκλογζσ. Εςείσ προςωπικά, μάλλον ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε 
με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά φφλο)
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34 32

49

61 60

46

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Κάποιοι πιςτεφουν ότι οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν Ελλάδα πρζπει να ζχουν δικαίωμα ψιφου 
ςτισ Δθμοτικζσ – Τοπικζσ Εκλογζσ. Εςείσ προςωπικά, μάλλον ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε 
με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)
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41
35

28

52
57

67

Αςτικά Θμιαςτικά Αγροτικά

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Κάποιοι πιςτεφουν ότι οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν Ελλάδα πρζπει να ζχουν δικαίωμα ψιφου 
ςτισ Δθμοτικζσ – Τοπικζσ Εκλογζσ. Εςείσ προςωπικά, μάλλον ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε 
με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά αςτικότθτα)
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Μάλλον 
ςυμφωνοφν

88%

Μάλλον 
διαφωνοφν

9%

Οφτε / οφτε
2%

ΔΓ/ΔΑ
1%

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Κάποιοι πιςτεφουν ότι αφοφ ηουν και εργάηονται ςτθ χϊρα μασ, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειζσ 
τουσ πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ παροχζσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν υγεία με τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
Εςείσ προςωπικά, μάλλον ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε με αυτι τθν άποψθ;
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ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επίςθσ, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να αςκοφν τα 
κρθςκευτικά τουσ κακικοντα ςε δικζσ τουσ εκκλθςίεσ και τηαμιά. Εςείσ προςωπικά, μάλλον 
ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε με αυτι τθν άποψθ;

Μάλλον 
ςυμφωνοφν

77%

Μάλλον 
διαφωνοφν

17%

Οφτε / οφτε
3%

ΔΓ/ΔΑ
3%
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67
75

88

26
18

10

Κατϊτερθ Μζςθ Ανϊτερθ

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επίςθσ, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να αςκοφν τα 
κρθςκευτικά τουσ κακικοντα ςε δικζσ τουσ εκκλθςίεσ και τηαμιά. Εςείσ προςωπικά, μάλλον 
ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ)
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81
71 69

14

24 23

Αςτικά Θμιαςτικά Αγροτικά

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επίςθσ, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να αςκοφν τα 
κρθςκευτικά τουσ κακικοντα ςε δικζσ τουσ εκκλθςίεσ και τηαμιά. Εςείσ προςωπικά, μάλλον 
ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά αςτικότθτα)
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82

69

14
22

Δεν εκκλθςιαηόνται Εκκλθςιάηονται

Μάλλον ςυμφωνοφν Μάλλον διαφωνοφν

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επίςθσ, οι μετανάςτεσ και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να αςκοφν τα 
κρθςκευτικά τουσ κακικοντα ςε δικζσ τουσ εκκλθςίεσ και τηαμιά. Εςείσ προςωπικά, μάλλον 
ςυμφωνείτε, ι μάλλον διαφωνείτε με αυτι τθν άποψθ;
(Κατά ςυχνότθτα εκκλθςιαςμοφ)



PI0812 / Διάγραμμα 43

Μάλλον 
περιςςότερο

63%

Μάλλον 
λιγότερο

9%

Το ίδιο με τουσ 
Ζλλθνεσ

21%

ΔΓ/ΔΑ
7%

ΓΝΩΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Και από όςο γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει, κα λζγατε ότι οι μετανάςτεσ εργάηονται 
μάλλον περιςςότερο, μάλλον λιγότερο, ι το ίδιο με τουσ Ζλλθνεσ;


