
Έρευνα Υποδοχής Προσφύγων 2016: 
Ελλάδα

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Στο 65, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η βαθμολογία της Ελλάδας βάσει του Δείκτη 

Υποδοχής Προσφύγων. Η βαθμολογία είναι γενικά ευθυγραμμισμένη με εκείνη των άλλων 
αναπτυγμένων κρατών.

• Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι θα καλωσόριζαν τους πρόσφυγες στα σπίτια ή στη 
γειτονιά τους. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι η κυβέρνησή τους θα έπρεπε να κάνει 
περισσότερα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. 

• Η αρχή ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να είναι σε θέση να βρουν καταφύγιο σε άλλες χώρες 
αντηχεί έντονα στην Ελλάδα: το ποσοστό των πολιτών το οποίο συμφωνεί με αυτό είναι 
από τα υψηλότερα στον κόσμο. 

Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να βρουν καταφύγιο σε άλλες χώρες για να 
διαφύγουν από πολέμους ή διώξεις .

• Το ποσοστό των Ελλήνων που συμφωνεί απόλυτα 
ότι όσοι μαστίζονται από πολέμους ή διώξεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να βρουν καταφύγιο σε 
άλλες χώρες βρίσκεται στο 64%, μεταξύ των 
υψηλότερων στον κόσμο.

• 17% διαφωνούν, ένα ποσοστό που αυξάνεται 
μεταξύ των ανθρώπων σε χαμηλότερο εισόδημα.

• Οι Έλληνες είναι κάπως πιο αμφίσημοι όταν 
πρόκειται για το ρόλο που πρέπει να παίζει η 
κυβέρνησή τους στη βοήθεια των προσφύγων. 
Σχεδόν οι μισοί συμφωνούν πλήρως ότι θα 
έπρεπε να κάνει περισσότερα (46%), αλλά 
περισσότεροι από το ¼ διαφωνούν (26%).

• Οι άνθρωποι κάτω των 35 ετών είναι ελαφρώς 
πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους 
θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να 
βοηθήσει τους πρόσφυγες.
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Συμφωνούν απόλυτα Συμφωνούν μερικώς

Διαφωνούν μερικώς Διαφωμούν απόλυτα

Η κυβέρνησή μας θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες 
που διαφεύγουν από πολέμους ή διώξεις. 

Δείκτης Υποδοχής 
Προσφύγων 
Βαθμολογία/
Κατάταξη

65/ 100

7οι από 27

• Οι Έλληνες διχάζονται όταν πρόκειται για την προθυμία τους να αποδεχθούν προσωπικά τους ανθρώπους που 
προσπαθούν να διαφύγουν από πολέμους ή διώξεις. Περισσότεροι από δύο στους πέντε (44%) δηλώνουν ότι θα 
δέχονταν πρόσφυγες στο σπίτι ή στη γειτονιά τους – περισσότεροι από ότι στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, το 
14% θα αρνιόταν στους πρόσφυγες εντελώς την είσοδο στην Ελλάδα. 

• Οι άντρες φαίνεται πιο πιθανό από ότι οι γυναίκες να πουν ότι θα δέχονταν πρόσφυγες στα σπίτια τους. 

Πόσο κοντά θα δεχόσουν προσωπικά ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν από 
πολέμους ή διώξεις; Στο…  

Σπίτι μου Γειτονιά μου Πόλη/Χωριό μου Χώρα μου 14% Θα αρνιόμουν 

στους ανθρώπους που 
προσπαθούν να διαφύγουν 
από πολέμους ή διώξεις να 
εισέλθει στη χώρα μου
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Δεν ξέρω/ Εξαρτάται


