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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του κοινωνικού προφίλ και των 

κινήτρων των εθελοντών/ριών που δραστηριοποιούνται στη Δημιουργική 

Απασχόληση στα  Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Για την υλοποίηση της έρευνας 

πραγματοποιούνται ημιδομημένες συνεντεύξεις με είκοσι πέντε εθελοντές/ριες, οι 

οποίες αναλύονται με βάση τη μέθοδο της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου. Η 

έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εθελόντριες είναι κυρίως γυναίκες, νεαρής 

ηλικίας, απόγονοι οικογενειών μεταναστών, με κεντροαριστερές πολιτικές 

πεποιθήσεις και προηγούμενη εθελοντική δράση.  

Η κατανόηση των άθλιων συνθηκών ζωής των προσφύγων και της αναγκαιότητας 

απασχόλησης των παιδιών συνιστά το βασικό κίνητρο συμμετοχής τους στη δράση. 

Ακόμα, αποδεικνύεται η αξία της Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά 

πρόσφυγες, καθώς λειτουργώντας ως μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης τους μεταδίδει 

γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τη βελτίωση της ζωής τους και την 

υπέρβαση της περιθωριοποίησής τους. 

 

Λέξεις κλειδιά 

εθελοντισμός, πρόσφυγες, Δημιουργική Απασχόληση 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Abstract  

The purpose of this research is to examine the social profile and the motivation of 

volunteers in creative activities in refugee camps in Greece. The methodology 

employed for the collection of data is based on semi-structure interviews with twenty 

five volunteers while Qualitative Content Analysis was used for the data analysis.  

The conclusions of the research reveal that the group of volunteers mostly consists of 

young women, descended from a family of emigrants. Moreover, a large amount of 

volunteers adopt left political opinions and they have been volunteering numerous 

times in the past. Most of them decided to participate in creative activities because 

they recognized its value for the children and the difficulties that refugees face. 

Furthermore, the significance of creative activity, as a type of non-formal education, 

is evident to volunteers. By learning, playing and exploring their skills, refugee 

children can rebuild their lives and overcome marginalization. 

 

Keywords 

 Volunteerism, refugees, creative activity    
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1. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1 Εθελοντισμός και Κοινωνία Πολιτών 

1.1.1 Εννοιολόγηση 

 

Η εύρεση ενός συγκεκριμένου ορισμού για τον εθελοντισμό αποτελεί μία 

παρακινδυνευμένη προσπάθεια, καθώς το περιεχόμενο και η μορφή του σε μεγάλο 

ποσοστό μεταβάλλονται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, την ιστορία, 

τη θρησκεία και την κουλτούρα κάθε λαού (Αποστολίδης & Παπασπυρόπουλος, 

2002). 

Σύμφωνα με το European Youth Forum (2012), η εθελοντική δραστηριότητα 

υλοποιείται για ένα μη κερδοσκοπικό σκοπό και δεν αντικαθιστά την έμμισθη 

εργασία. Όσον αφορά στον/την εθελοντή/τρια, είναι ένα άτομο που εκτελεί, με 

ελεύθερη βούληση και χωρίς οικονομικό όφελος, κάποια δραστηριότητα που ωφελεί 

το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωση της το 2011 

αναφέρει ότι ο εθελοντισμός μεταφράζει σε δράση τις αρχές της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης, της ενσωμάτωσης και της ιδιότητας του πολίτη, στις οποίες εδράζεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Μπιστολάς, 2014) .   

Από την άλλη πλευρά, ο Χαράλαμπος  Ανθόπουλος (2000) ορίζει τον εθελοντισμό,  

ως μια δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται με αυθόρμητο, προσωπικό τρόπο, από 

μεμονωμένους/ες πολίτες ατομικά ή μέσω οργανώσεων, αποσκοπώντας στο 

συμφέρον της ομάδας ή μιας τρίτης κοινωνικής ομάδας ή της τοπικής, κρατικής ή 

διεθνούς κοινότητας, χωρίς επιδίωξη οικονομικού κέρδους, παρά μόνο για σκοπούς 

αλληλεγγύης.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σ’ όλους τους ορισμούς  η έννοια του εθελοντισμού βασίζεται 

σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες συνιστούν τον πυρήνα του: 1) η προσφορά μη 

κερδοφόρας εργασίας 2) η ελεύθερη βούληση του/της εθελοντή/τριας 3) η βοήθεια 

προς το κοινωνικό σύνολο (Αποστολίδης & Παπασπυρόπουλος, 2002). 

Ο εθελοντισμός θεωρείται η πιο απτή και αντιπροσωπευτική μορφή της κοινωνίας 

των πολιτών και σχετίζεται άμεσα μαζί της. Ο ακριβής ορισμός και αυτής της έννοιας 
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ερίζεται μέχρι και σήμερα. Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος (2004:20), «η 

κοινωνία των πολιτών εκτείνεται σε έναν ευρύ δημόσιο χώρο από το κατώφλι του 

σπιτιού κάθε νοικοκυριού μέχρι τα κράσπεδα της εισόδου των κυβερνητικών κτηρίων». 

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικές οργανώσεις και δράσεις περιλαμβάνονται στην 

κοινωνία των πολιτών όταν έχουν κάποια συλλογικότητα, υλοποιούνται σε δημόσιο 

χώρο, είναι εθελοντικές, επικαλούνται  το δημόσιο συμφέρον και στοχεύουν να 

επιτύχουν δημόσια ωφέλεια (Σωτηρόπουλος, 2004). 

Διεθνώς η κοινωνία των πολιτών συνιστά αντικείμενο μελέτης δύο προσεγγίσεων, 

της συγκριτικής πολιτικής επιστήμης και της συγκριτικής κοινωνιολογίας. Στην 

πρώτη προσέγγιση, οι αναλυτές μελετούν το γεγονός ότι κάποιες χώρες 

(Βορειοανατολική Ευρώπη, Βόρεια Αμερική) έχουν ισχυρές κοινωνίες πολιτών, σε 

αντίθεση με άλλες (Νοτιανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή) (Σωτηρόπουλος, 2004). 

Η δεύτερη προσέγγιση επικεντρώνεται στον ρόλο της κοινωνίας πολιτών στον 

δημόσιο διάλογο, στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή μέτρων. Πάντως και οι 

δύο προσεγγίσεις βασίζονται στην πεποίθηση ότι η «ισχυρότερη κοινωνία πολιτών 

σημαίνει πληρέστερη δημοκρατία», αφού το δημοκρατικό πολίτευμα επιτρέπει «την 

πολιτική συμμετοχή στους δημόσιους θεσμούς και στις διαδικασίες» (Σωτηρόπουλος, 

2004:19-20). 

1.1.2 Ποσοτικές διαστάσεις του Εθελοντισμού στην Ελλάδα 

 

Από τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να εντείνονται οι δημόσιες συζητήσεις για τον 

εθελοντισμό μέσα από συνέδρια, μελέτες, στα ΜΜΕ, κ.ά. Επίσης, το 2001 ορίστηκε 

από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Εθελοντισμού, ενώ η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Στην Ελλάδα, αφορμή για να βρεθεί ο 

οργανωμένος εθελοντισμός στο προσκήνιο αποτέλεσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 

2004 και μεταγενέστερα η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση (Ροζάκου, 2007).  

Πιο αναλυτικά, πολυάριθμοι είναι οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος των Ελλήνων για τον εθελοντισμό. Αρχικά, η κρίση των κρατικών 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η οποία προήλθε είτε από τον μετασχηματισμό 

των πολιτικών απόψεων για την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους, είτε 

από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, οδήγησε στην ενίσχυση των εθελοντικών 
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δράσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κινητοποίηση εθελοντικών δράσεων έχει ως 

αποτέλεσμα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, χωρίς μεγάλο κόστος για τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Βέβαια, ο εθελοντισμός δεν μπορεί  να υποκαταστήσει σε  

καμία περίπτωση  το κοινωνικό κράτος, παρά μόνο να έχει ένα συμπληρωματικό 

ρόλο (Ανθόπουλος, 2000). 

Η αύξηση της εθελοντικής δραστηριότητας είναι απόρροια της μείωσης της αποδοχής 

των πολιτικών κομμάτων από τους/τις πολίτες, οι οποίοι/ες προσπαθούν να καλύψουν 

το κενό αυτό μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά κινήματα. Τα κινήματα αυτά 

τους/τις επιτρέπουν να αποφασίζουν αυτοπροσώπως, να βιώνουν εμπειρίες 

αμοιβαιότητας και να ασχολούνται με κοινωνικά ωφέλιμες δράσεις. Άλλωστε, οι 

εθελοντικές οργανώσεις αναπτύσσουν πολιτική δράση, καθώς ευαισθητοποιούν την 

κοινή γνώμη για συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα, προτείνουν τρόπους 

παρέμβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους και δημιουργούν μορφές 

κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των μελών (Ανθόπουλος, 2000).  

Επιπλέον, η εδραίωση της αντίληψης ότι η υπεράσπιση των αξιών του κοινωνικού 

κράτους, όπως της ισότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης δεν 

είναι υποχρέωση μόνο του πολιτικού-διοικητικού συστήματος, αλλά και των αυτό-

οργανωμένων πολιτών, συνέβαλε δραστικά στην αύξηση του αριθμού των 

εθελοντών/τριών (Ανθόπουλος, 2000). Τέλος, η ανάπτυξη του εθελοντισμού 

οφείλεται και σε συγκυριακούς παράγοντες που προέκυψαν, όπως οι πολεμικές 

επιχειρήσεις στη Βαλκανική, η κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, το Αφγανιστάν, 

το Ιράκ, η εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία, κ.ά (Πολυζωίδης, 2006, Φωτιάδη, 2016). 

Η αύξηση των εθελοντικών δράσεων επιβεβαιώνεται και από τα ποσοτικά στοιχεία 

που έχουν καταγραφεί. Κατά τη δεκαετία 1999-2000 μόνο το 27,3% των Ελλήνων 

είχε σκεφτεί έντονα να προσφέρει εθελοντική εργασία, το 55,9% το είχε σκεφτεί 

αμυδρά, ενώ το 16,2% καθόλου1 (Πολυζωίδης, 2006). Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (2002), οι εθελοντές/τριες  το 1999 ήταν 5.785, το 

2000 8.063 και το 2001 ήταν 8.291 («Έργο: Μελέτη του Εθελοντισμού στην 

Ελλάδα», χ.η).  

                                                 

1 Τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε τυχαίο δείγμα 1.000 ενηλίκων, 

στην Αττική από 27/11/ 1999 μέχρι 1/12/2000. 
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Μετά από έρευνα της εταιρίας ΚΑΠΑ Research το 20022 φάνηκε ότι η πλειονότητα 

των Ελλήνων (78,8%) είχε θετική γνώμη για τον εθελοντισμό, ένα 16,6%  είχε 

μάλλον θετική άποψη, ενώ μόνο το 3,3 % είχε αρνητική (Πολυζωίδης, 2006). 

Ωστόσο, παρά τη θετική τους γνώμη, δεν αποφάσιζαν να συμμετάσχουν σε 

εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

τον Μάιο του 2002, φάνηκε ότι μόνο το 26, 3% του πληθυσμού δραστηριοποιούνταν 

εθελοντικά («Έργο: Μελέτη του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», χ.η). Το 2004 ο 

εθελοντισμός στην Ελλάδα έφτασε στην πιο κορυφαία στιγμή του, αφού 

καταμετρήθηκαν 160.00 αιτήσεις εθελοντών, τη στιγμή που οι αιτήσεις εθελοντών 

στο Σίντνεϊ ήταν 75.665 και στην Ατλάντα 78.000  (Πολυζωίδης, 2006). 

Όπως αναφέρεται σε έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς την περίοδο 2011-2012 και καταγράφηκε στη «Μελέτη για τη Διερεύνηση και 

Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του Εθελοντισμού στην Ελλάδα»,  το 81,1% 

του πληθυσμού της έρευνας δε συμμετείχε ποτέ σε καμία άτυπη κοινωνική 

δραστηριότητα, το 10,5% συμμετείχε μία φορά τον χρόνο σε εθελοντική 

δραστηριότητα, ενώ μόνο το 0,6% συμμετείχε καθημερινά («Μελέτη για τη 

Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του Εθελοντισμού στην 

Ελλάδα», 2012). 

Σύμφωνα με την Ιωάννα Φωτιάδη (2016), το εθελοντικό κύμα στην Ελλάδα 

γιγαντώθηκε μετά την ανθρωπιστική κρίση, η οποία προκλήθηκε από την άφιξη 

χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Το 2015 στην ιστοσελίδα του 

Volunteers4Greece, έκαναν αίτηση για θέσεις εθελοντικής εργασίας 16.832 άτομα 

από την Ελλάδα, ενώ το 2014 ο αριθμός των υποψηφίων εθελοντών στην ίδια 

ιστοσελίδα ήταν 14.587 άτομα. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το ποσοστό του πληθυσμού που 

δραστηριοποιείται εθελοντικά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας 

ελπίδες για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, άξια του ονόματος 

της (Ανθόπουλος, 2000). 

                                                 

2 Τηλεφωνική δημοσκόπηση της εταιρίας ΚΑΠΑ Research σε δείγμα 1.214 ανθρώπων, ηλικίας 18 

ετών και άνω, στην περιοχή της Αττικής, στις 25-26/11/2002. 
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1.2  Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

1.2.1 Δομικά στοιχεία και ορισμός ευπάθειας 

 

Κατά τον Αργύρη Κυρίδη (2014), η κοινωνική ευπάθεια και ο συνεπαγόμενος 

κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνουν τις εξής μεταβλητές:  

1. Δομικούς παράγοντες που αφορούν στην οικονομική διάσταση του 

ζητήματος, 

2. Λειτουργικούς παράγοντες σε σχέση με την κοινωνική διάσταση του 

αποκλεισμού, 

3. Υποκειμενικούς παράγοντες που αφορούν στα προβλήματα που βιώνει το 

κάθε μέλος μιας ευπαθούς κοινωνικής ομάδας ξεχωριστά. 

Ανάγοντας τους παράγοντες της ευπάθειας σε κατηγορίες ελλείψεων για τα μέλη των 

ευπαθών ομάδων, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

1. Υλικές ελλείψεις: υλικά αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση 

των ατόμων και εξαρτώνται από την οικονομική τους δυνατότητα. 

2. Κοινωνικές ελλείψεις: αγαθά που συνδέονται με την κοινωνική 

καθημερινότητα και είτε αγοράζονται (π.χ εκπαίδευση, υγεία, κ.ά), είτε 

αποκτώνται μέσα από κοινωνικές διεργασίες, από τις οποίες συνήθως είναι 

αποκλεισμένες οι ευπαθείς ομάδες. 

3. Ψυχολογικές ελλείψεις: ατομικά ή οικογενειακά προβλήματα ψυχολογικής 

φύσεως (Κυρίδης, 2014). 

Η κοινωνική ευπάθεια ορίζεται ως «η έκθεση σε ανασφάλιστους κινδύνους, η οποία 

οδηγεί σε μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης». Από μία άλλη οπτική, η ευπάθεια 

ορίζεται ως «ο βαθμός κινδύνου από την επίδραση ενός βιοφυσικού ή ενός 

κοινωνικού παράγοντα», καθώς η ίδια δεν συνδέεται μόνο με βιοφυσικούς 

παράγοντες, αλλά και με κοινωνικο-οικονομικά γεγονότα (Κυρίδης, 2014:27). 

Σύμφωνα με τον Robert Chambers, η ευπάθεια σχετίζεται περισσότερο με τις 

μελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες ενδέχεται να βιώσει μία κοινωνική 

ομάδα λόγω της επίδρασης μίας μεταβλητής, παρά με την παρούσα κατάστασή της. 

Με βάση αυτή τη λογική, για να μετρηθεί το μέγεθος της ευπάθειας μία ομάδας, 
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πρέπει να υπολογιστεί το μέγεθος του κινδύνου, αλλά και της έκθεσης σε αυτόν. Η 

ευπάθεια υπό αυτή την έννοια είναι πολυπαραγοντική και συνδέεται στενά με την 

έννοια του ρίσκου, αφού για την μέτρησή της επιβάλλεται η αξιολόγηση των 

διαθέσιμων στοιχείων αλλά και η εκτίμηση των πιθανών συνεπειών στις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες (Κυρίδης, 2014). 

Όπως αναφέρει ο Krishna Vatsa, η κοινωνική ευπάθεια σχετίζεται αμεσότερα με το 

κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα βιώσει τα αρνητικά αποτελέσματα ενός 

γεγονότος παρά με το ίδιο το γεγονός. Επομένως, το κοινωνικό ενδιαφέρον δεν 

πρέπει να επικεντρώνεται στον ίδιο τον κίνδυνο, αλλά στην θωράκιση του 

πληθυσμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις που θα προκληθούν. Η 

ευπάθεια, δηλαδή, δεν συνδέεται με το ποια μέτρα θα ληφθούν για τη μείωση των 

αρνητικών συνεπειών ενός γεγονότος, αλλά με την πρόληψη, προκειμένου οι 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να σταματήσουν να είναι ευπαθείς. Επιπλέον, η 

κατάσταση που βιώνουν αυτές οι ομάδες πριν την εκδήλωση των συνεπειών του 

εκάστοτε γεγονότος δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχάριστη (Κυρίδης, 2014). 

Με βάση τα παραπάνω, το κοινωνικό πρόβλημα της ευπάθειας δεν αποτελεί θέμα που 

μπορεί να αντιμετωπιστεί στο μέλλον ή όταν παρουσιαστεί άμεσα ένας κίνδυνος. Η 

αποδοχή της άποψης ότι η ευπάθεια παραπέμπει σε δυσάρεστες μελλοντικές 

καταστάσεις και δεν απαιτεί την άμεση  προστασία των συγκεκριμένων ομάδων, 

συνιστά μία μορφή κοινωνικής υποκρισίας και οδηγεί στην αποσιώπηση ενός 

υπαρκτού προβλήματος, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής αναλγησίας 

(Κυρίδης, 2014). 

Η ευπάθεια, λοιπόν, αποτελεί ένα δυναμικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται 

με την κοινωνική ανισότητα και  είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί είτε προληπτικά 

είτε  γιατί η κοινωνία κατανοεί τις ευθύνες της απέναντι στα μέλη της τα οποία δεν 

απολαμβάνουν το μερίδιο που δικαιούνται από τη διανομή του πλούτου (Κυρίδης, 

2014).        

Όσον αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευπαθών ομάδων, αξίζει να 

αναφερθεί ότι δεν είναι τυχαία και τις διακρίνουν από το γενικό πληθυσμό. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι είτε κοινωνικά (π.χ κοινωνική τάξη, φυλή) είτε ατομικά (φύλο, 

ηλικία, εισόδημα). Ο συνδυασμός βέβαια δύο ειδών κοινωνικής ευπάθειας λειτουργεί 

πολλαπλασιαστικά. Για παράδειγμα, φτωχές γυναίκες είναι πιθανότερο να 
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αποκλειστούν από κάποιο κοινωνικό αγαθό. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και με 

μία μοιρολατρική αποδοχή της πραγματικότητας καθορίζεται η θέση των ατόμων 

στην κοινωνία, με αποτέλεσμα πολλές κοινωνικές ομάδες, κυρίως κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων, να στιγματίζονται και να οδηγούνται στον κοινωνικό 

αποκλεισμό (Κυρίδης, 2014). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ευπάθεια συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές 

θέσεις και ρόλους που έχουν διαμορφωθεί με βάση την κοινωνική δομή, αλλά κυρίως 

με τον τρόπο και τις σχέσεις παραγωγής που έχει υιοθετήσει η εκάστοτε κοινωνία. Η 

ευπάθεια αυτή δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για την ποιότητα της ζωής των 

συγκεκριμένων ατόμων, αλλά και για την επιβίωσή τους. Μάλιστα, στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων οδηγεί και σε βαθύτερη προσωπική και οικογενειακή ύφεση, αφού 

συνεπάγεται στερήσεις σε υλικά και πολιτισμικά αγαθά (Κυρίδης, 2014).      

Η αποστέρηση που βιώνουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν είναι μόνο απόρροια 

του τρόπου με τον οποίο τους συμπεριφέρεται η κοινωνία, αλλά και μιας δικής τους 

απομόνωσης από τον κοινωνικό ιστό. Πολύ συχνά τα μέλη των ομάδων αυτών 

αυτοεγκλωβίζονται σε ένα σχετικά στενό κοινωνικό κύκλο και σε μία υλική 

αποστέρηση είτε λόγω της αρνητικής στάσης τους απέναντι στο υπόλοιπο κοινωνικό 

σύνολο, είτε λόγω της χαμηλής τους αυτοπεποίθησης ή του χαμηλού επιπέδου της 

κοινωνικοποίησης τους (Κυρίδης, 2014). 

1.2.2. Ευπάθεια και κοινωνική συνοχή σε περιόδους κρίσης 

 

Η κοινωνική ευπάθεια θεωρείται το αποτέλεσμα μιας γενικότερης κοινωνικής 

παθογένειας που οφείλεται κυρίως στους χαλαρούς δεσμούς μεταξύ των μελών μιας 

κοινωνίας. Ειδικότερα στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες και στις κοινωνίες 

που βιώνουν σημαντικές κρίσεις, οι συλλογικότητες και οι κοινωνικοί δεσμοί τείνουν 

να εξαφανιστούν, με αποτέλεσμα να βλάπτεται ανεπανόρθωτα η κοινωνική συνοχή3. 

Σε τέτοιες χρονικές περιόδους τα άτομα εστιάζουν στο ατομικό τους συμφέρον, για 

αυτό και οι κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση 

                                                 

3 Κοινωνική συνοχή είναι «η ικανότητα μιας κοινωνίας να εξασφαλίζει την ευελιξία των μελών της, 

μειώνοντας στο ελάχιστο τις κοινωνικές ανισότητες και αποφεύγοντας κάθε μορφή περιθωριοποίησης» 

(Κυρίδης, 2014:50) 
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μεταξύ τους. Επίσης, οι ανώτερες κοινωνικές ομάδες αποπειρώνται να αποκτήσουν 

οφέλη που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν (Κυρίδης, 2014). 

Ταυτόχρονα λόγω της έλλειψης κοινωνικής συνοχής τα άτομα προσπαθούν μόνα τους 

να επιβιώσουν μέσα στην κρίση, αποδεχόμενα τις νέες συνθήκες ζωής τους. Έτσι, 

μετατρέπονται σε ευπαθή ή πιο συγκεκριμένα σε πληττόμενα, καθώς έχουν ήδη 

παρουσιαστεί οι συνέπειες της κρίσης. Τα πληττόμενα αυτά άτομα των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους, χωρίς να μπορούν 

να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον γιατί δεν εντάσσονται σε συλλογικότητες 

(Κυρίδης, 2014). 

Σε περιόδους κρίσης, λοιπόν,  οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όχι μόνο μετατρέπονται 

σε πληττόμενες, αλλά και χάνουν κάθε είδος συλλογικότητας λόγω της διάλυσης της 

κοινωνικής συνοχής. Άρα, η κοινωνική ευπάθεια και η  κοινωνική συνοχή είναι 

δύσκολο να συνυπάρξουν σε μία κοινωνία που βιώνει οικονομική κρίση. Με αυτόν 

τον τρόπο η κρίση εντείνεται και η κοινωνία έχει ελάχιστες πιθανότητες να ξαναβρεί 

τη συνοχή της. Για αυτόν τον λόγο η κοινωνική συνοχή είναι ανάγκη να αποτελεί ένα 

κρίσιμο στόχο για κάθε κοινωνία, ειδικά αν έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, 

προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και να 

συνεργαστούν όλοι/ες οι πολίτες για την οικονομική ανάκαμψη της κοινωνίας 

(Κυρίδης, 2014). 

1.3 Πρόσφυγες 

1.3.1  Ορισμός και γενικά στοιχεία 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης (1951) του ΟΗΕ,  πρόσφυγες 

είναι όσοι/όσες βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής ή διαμονής τους, έχουν 

δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής 

καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, 

βρίσκονται εκτός της χώρας που έχουν την ιθαγένεια και δεν μπορούν ή εξαιτίας 

αυτού του φόβου δεν επιθυμούν να απολαμβάνουν της προστασίας αυτής της χώρας 

(Φωκιανού, 2013).  

Κατά τον Kofi Annan (2006),  πρώην Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όποιος/α δεν έχει 

αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον τόπο του, δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως τι 
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σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Οι περισσότεροι/ες πρόσφυγες είναι συνηθισμένοι 

άνθρωποι που ζουν ασυνήθιστες ζωές, καθώς ζουν μακριά από τον τόπο καταγωγής 

τους λόγω του φόβου, του πολέμου ή των διώξεων. Έχουν εγκαταλείψει δια της βίας 

τις οικίες τους, τα υπάρχοντα τους, τα όνειρα ή και τις οικογένειές τους, προκειμένου 

να επιβιώσουν. Στην προσπάθειά τους να προφυλαχθούν από τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν στην πατρίδα τους, έχουν ριψοκινδυνέψει τη ζωή τους διασχίζοντας 

φουρτουνιασμένες θάλασσες με βάρκες και έχουν περπατήσεις ατέρμονες διαδρομές 

σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Φτάνοντας οι πρόσφυγες στη χώρα υποδοχής με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, 

αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα. Πολλοί/ές παραμένουν υπό περιορισμό σε 

προσφυγικούς καταυλισμούς για δεκαετίες, περιθωριοποιημένοι/ες από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό, και εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα βίας και παραβίασης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Επίσης, θεωρούνται συνήθως από τον ντόπιο πληθυσμό ως απειλή για 

την οικονομία και την ευημερία, ειδικά αν παραμείνουν στον τόπο περισσότερο από 

το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ξενοφοβικών τάσεων. Επομένως, οι 

πρόσφυγες συνιστούν μια πολύ ευάλωτη κοινωνική ομάδα, η οποία χρειάζεται 

αρωγή, κατανόηση και προστασία  (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 

2006). 

 1.3.2 Παιδιά Πρόσφυγες  

 

Mία από τις πιο ευάλωτες ομάδες ανάμεσα στους/στις πρόσφυγες αποτελούν τα 

παιδιά, αφού πολλές φορές στερούνται την οικογένειά τους, αλλά και την εκπαίδευσή 

τους. Από μικρή ηλικία ακόμα έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως η βίαιη 

απομάκρυνση από τον τόπο τους και πολλαπλές εμπειρίες απώλειας, οι οποίες 

καθιστούν δύσκολη συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά τη διαδικασία 

μετεγκατάστασής τους σε νέο τόπο. Ο αγώνας τους να σταθεροποιηθούν ψυχολογικά, 

ενώ ταυτόχρονα εγείρεται και η ανάγκη να μάθουν μια καινούρια γλώσσα και να 

προσαρμοστούν σε μία νέα κουλτούρα,  ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων συμπεριφοράς ή μακροχρόνιας κατάθλιψης 

(Anderson, Hamilton, Moore, Loewen, & Frater- Mathieson, 2004). 
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Επιπρόσθετα, οι χώρες υποδοχής δεν διαθέτουν ειδικά συστήματα υποστήριξης ώστε 

να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες των προσφύγων και τους/τις  

μαθητές/τριες στη διαδικασία προσαρμογής των προσφύγων στο νέο σχολικό 

περιβάλλον. Επομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος τα παιδιά πρόσφυγες να επιβαρυνθούν 

περαιτέρω ψυχολογικά και να οικοδομήσουν μία αρνητική εικόνα για τη μάθηση και 

για το νέο περιβάλλον. Είναι ανάγκη, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να καταρτιστούν 

προκειμένου να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται στις 

εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες των προσφύγων (Anderson et. al, 2004). 

1.3.3  Σύστημα προστασίας προσφύγων 

 

Το παγκόσμιο σύστημα προστασίας προσφύγων ιδρύθηκε το 1951, όπως και το 

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Σύμβαση του 

ΟΗΕ σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων. Το σύστημα σχεδιάστηκε για να 

ανταποκριθεί στις επιπτώσεις από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, για να 

προστατέψει τα δικαιώματα των προσφύγων και για να στηρίξει τις χώρες υποδοχής 

των πληθυσμών. Ωστόσο, οι όροι του ακόμα και σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί 

πλήρως καθώς δεν συνεργάζονται όλα τα κράτη με συνέπεια. Για την υλοποίηση των 

όρων της σύμβασης είναι ανάγκη να διασφαλιστούν οι παρακάτω παράμετροι:  

1. Όλοι οι πρόσφυγες να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους,  

2. Η προστασία των προσφύγων να μην εξαρτάται από το κράτος από το οποίο 

ζητούν άσυλο, 

3. Οι ατομικές και ομαδικές διαδικασίες, οι οποίες καθορίζουν το καθεστώς του 

πρόσφυγα, να είναι εναρμονισμένες,   

4. Οι δομές διακυβέρνησης να αναπτυχθούν παραπάνω, προκειμένου να 

επιλύονται οι διακρατικές αντιπαραθέσεις, 

5. Η Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τα θέματα ασύλου των 

μεμονωμένων κρατών, αλλά και της διεθνούς κοινότητας (Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 2012).  

Βέβαια, εκτός από την ευθύνη των χωρών υποδοχής και της διεθνούς κοινότητας για 

την προστασία των προσφύγων, απαραίτητη είναι και η συμβολή της κοινωνίας των 

πολιτών και των μεμονωμένων ατόμων, καθώς η αλληλεγγύη δεν αφορά μόνο στα 

κράτη. Συνήθως, οι κοινότητες και τα άτομα διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο 
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στη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες, 2012). 

1.4  Κοινωνική παιδαγωγική 

1.4.1Ορισμός και ιστορική αναδρομή 

 

H Κοινωνική Παιδαγωγική, κατά τον Klaus Mollenhauer4, είναι: 

Ένα βασικό στοιχείο του παιδαγωγικού συστήματος το οποίο προέκυψε μέσα από τις 

συνθήκες της βιομηχανικής κοινωνίας. Από την πρώτη της εμφάνιση και σε όλες τις 

μορφές της, υπήρξε μία απάντηση στα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, τα οποία ο 

Κοινωνικός Παιδαγωγός ανέδειξε σε παιδαγωγικά προβλήματα (Καναβάκης, 

2002:180). 

Τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην εμφάνιση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής είναι 

κυρίως τα εξής: 

1. Οι κοινωνικές αλλαγές. Η κοινωνική συνείδηση που κυριαρχούσε τον 19ο 

αιώνα δεν ανταποκρινόταν στις κοινωνικές εξελίξεις. 

2. Η εξαθλίωση των παιδιών και των νέων, είτε λόγω των νέων δεδομένων σε 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, είτε λόγω της αδυναμίας της οικογένειας να 

αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς (Καναβάκης, 2002). 

H Κοινωνική Παιδαγωγική ως όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1844 από τον 

Karl Mager και εστιάζει στην κοινωνικοποίηση των νέων, στην προστασία των 

παιδιών από την εργασιακή εκμετάλλευση, στην υποστήριξη και επανένταξη των 

αδυνάτων και γενικά στη συμμετοχή όλων των κοινωνικών τάξεων στο μορφωτικό 

και πολιτισμικό αγαθό (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2003).  

Στη συνέχεια, ειδικά μετά τον Α΄ και Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, η Κοινωνική 

Παιδαγωγική χαρακτηρίστηκε ιστορικά από προσπάθειες για βελτίωση του 

εκπαιδευτικού και του κοινωνικού συστήματος σε πολλά κράτη στον κόσμο. 

                                                 

4 Klaus Mollenhauer ( 1928 – 1998 ): Ο βασικός εκπρόσωπος της σύγχρονης Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2003). 
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Μεγάλοι/ες παιδαγωγοί ηγήθηκαν αυτών των προσπαθειών, αποσκοπώντας να 

εφαρμόσουν στην πράξη τις ιδέες τους. Σε κάθε περίπτωση η Κοινωνική 

Παιδαγωγική αποδείχτηκε ιδιαιτέρως ευαίσθητη στις κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές, για αυτό και ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει  

διεθνώς ομοφωνία αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο του όρου (Μυλωνάκου - 

Κεκέ, 2003). 

Σήμερα, αναδύεται ο νέος ρόλος της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, καθώς η ίδια 

παρεμβαίνει όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση, αλλά και σε χώρους όπου κυριαρχεί η 

άτυπη, όπως η οικογένεια, οι ομάδες, οι ενώσεις, ο εθελοντισμός,  τα ΜΜΕ, κ.ά. 

Πάντοτε βέβαια  εστιάζει στην κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, αλλά και στην 

παιδαγωγική διάσταση της κοινωνικής ζωής. Ο ρόλος της διαφοροποιείται διότι έχει 

αλλάξει η αντίληψη που επικρατούσε για τον χώρο (σχολείο) και τον χρόνο (νεότητα)  

της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη δια βίου 

εκπαίδευση, στην άτυπη, δηλαδή, εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες (Μυλωνάκου - 

Κεκέ, 2003). 

1.4. 2 Περιεχόμενο και στοχοθεσία 

 

Η Κοινωνική Παιδαγωγική ήρθε στο προσκήνιο για να προτείνει λύσεις στα 

προβλήματα που η κοινωνία προκαλεί στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ο/η 

παιδαγωγός αναλαμβάνει τη θέση του/της κριτή της κοινωνικής πραγματικότητας, αν 

και η κριτική του/της αυτή δεν βρίσκει συνήθως πρόσφορο έδαφος. Το αίσθημα 

απαισιοδοξίας που δημιουργείται στον/στη παιδαγωγό εξισορροπείται κατά κάποιο 

τρόπο με την ευτυχία που βιώνει μέσα από την παιδαγωγική σχέση σε ένα προσωπικό 

επίπεδο. Η δυνατότητα, λοιπόν, μιας αποτελεσματικής παιδαγωγικής κριτικής της 

κοινωνίας παραμένει ανεκμετάλλευτη όσο δεν εφαρμόζονται οι νέες ιδέες για τη 

διαπαιδαγώγηση και δεν δίνεται η δέουσα σημασία στον ρόλο του/της εκπαιδευτικού 

(Καναβάκης, 2002). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κοινωνική Παιδαγωγική στην προσπάθειά της να αποβεί 

αποτελεσματική, αξιοποιεί οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να της δοθεί, αναλύει τους 

όρους της ανάγκης που έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία και αναζητά τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να παρέμβει. Επομένως, έρχεται στο προσκήνιο μια ευρύτερη 

παιδαγωγική αντίληψη για τον ρόλο του κοινωνικού συνόλου, διευρύνεται το σύνολο 
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των παιδαγωγικών δεδομένων, όπως και ο αριθμός των ατόμων που σκέφτονται και 

πράττουν παιδαγωγικά (Καναβάκης, 2002).  

Επιπλέον, η Κοινωνική Παιδαγωγική δεν επιδιώκει να μεταδώσει πολιτιστικό 

περιεχόμενο, αλλά να συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα 

προκύψουν μετά την ενηλικίωση και κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς. Για αυτόν τον 

λόγο δεν μεταδίδει γνώσεις, αλλά κυρίως στάσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα 

βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που θα 

παρουσιαστούν. Βέβαια, η Κοινωνική Παιδαγωγική, παρά τις παιδαγωγικές της 

ευθύνες, συμμετέχει έμμεσα στην εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου, αφού οι 

δυνατότητες παρέμβασής της είναι ακόμα πολύ περιορισμένες (Καναβάκης, 2002).  

Όσον αφορά στην ειδικότερη στοχοθεσία της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, η ίδια 

αποσκοπεί να βοηθήσει το άτομο ή την ομάδα να προοδεύσει κοινωνικά, πνευματικά 

και σωματικά. Στοχεύει όχι μόνο να βοηθήσει στα προβλήματα των κοινωνικών 

σχέσεων, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, εργασίας, νομοθεσίας, 

κ.ά. Πιο συγκεκριμένα η Κοινωνική Παιδαγωγική προσανατολίζεται στους παρακάτω 

στόχους: 

1. Ένας απελευθερωμένος, αυτόνομος, χειραφετημένος από ανάγκες και 

εξαναγκασμούς άνθρωπος. Αποβλέπει, δηλαδή, στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας κάθε ατόμου και στην βελτίωση του μορφωτικού του 

επιπέδου, ώστε να είναι σε θέση να κρίνει το περιβάλλον, να διαμορφώσει τις 

συνθήκες ζωής που του αξίζουν και να ξεπεράσει την περιθωριοποίηση. 

2. Μία κοινωνία που εδράζεται στις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της 

αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση των 

αδυνάτων. 

3. Ένα δημοκρατικό κράτος πρόνοιας. Η Κοινωνική Παιδαγωγική οραματίζεται 

την αλλαγή της κοινωνίας, προκειμένου να εφαρμόζονται στην πράξη για 

όλους τους ανθρώπους οι δημοκρατικές αρχές μιας ευνομούμενης κοινωνίας 

(Καναβάκης, 2002). 

Ανακεφαλαιώνοντας, όσο πιο πολύ αυξάνεται η ηθική, κοινωνική και ανθρωπιστική 

κρίση, τόσο πιο επιτακτική καθίσταται η αναγκαιότητα της Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής, καθώς η ίδια στοχεύει στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων με 

παιδαγωγικά μέσα (Καναβάκης, 2002). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Nelson Mandela, 
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«Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να 

αλλάξεις τον κόσμο»5 (Ξάνθη, 2013). 

1.4.3 Η Δημιουργική Απασχόληση ως μορφή Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

 

Η Δημιουργική Απασχόληση ορίζεται ως η απασχόληση των προσφύγων κυρίως με 

διάφορα είδη τέχνης, όπως μουσική, θέατρο, ζωγραφική, χορό, ποίηση κ.ά.  Σύμφωνα 

με την Awet Andemicael, η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της 

προσφυγικής κρίσης, αλλά μπορεί να επιδράσει θετικά στη σωματική, ψυχολογική 

και πνευματική κατάσταση των προσφύγων (Awet, 2013). 

Αρχικά, μέσω αυτής τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους 

δημιουργικά, να νιώσουν ζωντανοί/ες και παραγωγικοί/ες,. Επίσης, η Δημιουργική 

Απασχόληση τους/τις παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα ψυχικά και 

συναισθηματικά τραύματα, καθώς μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να 

αντιμετωπίσουν τις πρότερες εμπειρίες τους και να αναζητήσουν μια διέξοδο από το 

συναισθηματικό τους φορτίο (Awet, 2013). 

Ένα σημαντικό στοιχείο της Δημιουργικής Απασχόλησης είναι η σύνδεση των 

παιδιών με την παράδοσή τους και τη θρησκεία τους. Τραγουδώντας θρησκευτικά ή 

παραδοσιακά τραγούδια, ζωγραφίζοντας παραδοσιακά αντικείμενα και κοσμήματα ή 

γράφοντας ποίηση στη μητρική τους γλώσσα, διατηρούν την πολιτισμική τους 

παράδοση και μπορούν να την κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές (Awet, 2013). 

Ακόμα, με την ενασχόληση με τις τέχνες μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα 

παιδιά αποκτούν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την ένταξή 

τους σχολική κοινότητα, αλλά και για τη συνέχιση της ζωής τους πέρα από τα κέντρα 

φιλοξενίας. Μαθαίνουν ευχάριστα τα μαθηματικά, τη μητρική τους γλώσσα ή τη 

γλώσσα τη χώρας υποδοχής, μαθαίνουν να ακολουθούν βασικούς κανόνες και 

αποκτούν ικανότητες, όπως υπομονή, δημιουργικότητα και αυτοκυριαρχία (Awet, 

2013).  

Τέλος, η Δημιουργικά Απασχόληση δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στους/στις 

πρόσφυγες, αλλά και ανάμεσα στους/στις ίδιους/ες και στην κοινότητα υποδοχής, 

                                                 

5 University of the Witwatersrand South Africa, 2003 
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διότι η ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμικών στοιχείων καλλιεργεί τον αμοιβαίο 

σεβασμό  και οδηγεί στην υπέρβαση των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης. 

Επομένως, τα πολυάριθμα θετικά αποτελέσματα και η προάσπιση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και των αξιών του ανθρωπισμού, της ισότητας και της ελευθερίας, 

καθιστούν τη Δημιουργική Απασχόληση αναγκαία και αναφαίρετο δικαίωμα των 

προσφυγικών πληθυσμών (Awet, 2013). 

1.5 Προηγούμενες έρευνες 

 

Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, και κατ’ επέκταση η εθελοντική δραστηριότητα 

στα κέντρα φιλοξενίας αποτελούν επίκαιρα ζητήματα τα οποία απέκτησαν πρόσφατα 

περισσότερο ενδιαφέρον, για αυτό και αποτελούν θέματα ελάχιστων παλαιότερων 

ερευνών στον ελλαδικό χώρο. Oι περισσότερες από αυτές επικεντρώνονται στα 

ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες (Τσίπηρα, 2014, Πλουμάκη, 2009).  

Μία μελέτη που συνδέει τον εθελοντισμό με τις ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους/τις 

πρόσφυγες είναι της Κατερίνας Ροζάκου6. Η ίδια εκπονεί μια εθνογραφική μελέτη με 

θέμα την εθελοντική δραστηριότητα στο πλαίσιο οργανωμένων μορφών 

κοινωνικότητας και στοχεύει στη σύγκριση της εθελοντικής εργασίας με πρόσφυγες 

σε δύο ΜΚΟ, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) και στην Εθελοντική Εργασία 

Αθήνας (ΕΕΑ). Η ερευνήτρια, μέσω συμμετοχικής παρατήρησης, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η νοηματοδότηση του εθελοντισμού διαφέρει στις δύο οργανώσεις, 

σε επίπεδο επίσημων, αλλά και ανεπίσημων λόγων. Στον ΕΕΣ διακρίνεται μία 

πολιτική συμπόνιας ή αγάπης, ενώ στην ΕΕΑ μία πολιτική δικαιωμάτων ή 

αλληλεγγύης. Επίσης, διαφοροποιείται και η εννοιολόγηση της έννοιας πρόσφυγας, 

καθώς στον ΕΕΣ ορίζεται ως ο/η  πάσχων/ουσα πλησίον, ενώ στην ΕΕΑ ορίζεται ως 

ο/η «άλλος/η», ο/η περιθωριοποιημένος/η από το κράτος, που δεν μπορεί να 

διεκδικήσει μόνος/η τα δικαιώματά του/της.  

                                                 

6 Ροζάκου, Κ. (2007). Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της 

εθελοντικής εργασίας με πρόσφυγες. (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Μυτιλήνη.  
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Η πιο πρόσφατη ελληνική έρευνα7 σχετικά με τη προσφυγική κρίση 

πραγματοποιείται από μια Επιστημονική Επιτροπή που όρισε το Υπουργείο Παιδείας 

και έχει ως στόχους μεταξύ άλλων, την καταγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων που 

υλοποιούνται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, την οργάνωση και τον έλεγχο των 

δράσεων αυτών, την αποτύπωση του αριθμού των παιδιών. Ως εργαλείο συλλογής 

δεδομένων αξιοποιείται το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται για 40 κέντρα 

φιλοξενίας σε όλη τη χώρα στη χρονική περίοδο από 11 -26 Μαΐου. Η έρευνα 

καταλήγει στα συμπεράσματα ότι τα παιδιά αποτελούν το 37% του συνολικού 

αριθμού των προσφύγων και ότι τα κέντρα φιλοξενίας χαρακτηρίζονται από πολλές 

ελλείψεις και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Απαριθμούνται περίπου 105 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως δράσεις δημιουργικής 

απασχόλησης (παιχνίδια, ζωγραφική, ψυχοκινητική υποστήριξη).  

Από την άλλη μεριά, οι έρευνες στο εξωτερικό είναι πολυπληθείς και αναφέρονται σε 

μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως η επίδοση των παιδιών προσφύγων στο σχολείο 

(Mullen, 2014, Ayoub, 2014), η επίδραση της ζωής σε κέντρα φιλοξενίας και της 

απομόνωσης στην πρόκληση συγκρούσεων με τους/τις γηγενείς κατοίκους (Morgan, 

2011), η πολιτισμική και οικονομική επίδραση των προσφύγων στη χώρα υποδοχής 

(Boamah - Gyau, 2008), κ.ά.  

Η  Lucy Atkinson (2007) επικεντρώνεται στα παιδιά πρόσφυγες και αναζητά τους 

τρόπους με τους οποίους βιώνουν την αλλαγή του τρόπου ζωής τους, λόγω της 

παραμονής τους στο κέντρο φιλοξενίας. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 

φαγητό είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά και 

συμβολίζει τη σχέση εξουσίας των ΜΚΟ με τους/τις πρόσφυγες. Επίσης, αναφέρει 

ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής επηρεάζει τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, τη 

διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητά τους και τις απόψεις τους σχετικά με το ποια 

συμπεριφορά θεωρείται αποδεκτή ή επιθυμητή.  

                                                 

7 Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. (2016). Οι εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά των 

προσφύγων.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU

KEwjG-

P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterrane

an%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsH

cPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg (πρόσβαση στις 15/10/2016). 

  

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterranean%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsHcPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterranean%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsHcPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterranean%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsHcPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterranean%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsHcPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-P3Qk93PAhXDkSwKHWDCDfIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fmediterranean%2Fdownload.php%3Fid%3D1815&usg=AFQjCNFC4guhEhc9u5x5KFvOALa43acD7A&sig2=tsHcPzF_nVgiBJUBSXdv1w&bvm=bv.135974163,d.bGg
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Καταλήγοντας, το επιστημονικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας έγκειται στο 

γεγονός ότι επιδιώκει να παρουσιάσει το προφίλ των εθελοντών/τριών που 

δραστηριοποιούνται στα κέντρα φιλοξενίας την τελευταία χρονική περίοδο, αλλά και 

να προβάλλει μέσα από τη δική τους οπτική την κατάσταση που επικρατεί εκεί. 

2. Ερευνητικό Μέρος 

 

2.1 Σκοπός και Στόχοι Έρευνας 

 

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση του κοινωνικού προφίλ και των κινήτρων των 

εθελοντών/τριών που δραστηριοποιούνται στη δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. 

Ο σκοπός αυτός επιλέγεται διότι η προσφυγική κρίση αποτελεί ένα επίκαιρο και 

υψίστης σημασίας ζήτημα που έχει συγκινήσει όλη την ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα 

να γιγαντωθεί το κύμα του εθελοντισμού σε όλο τον κόσμο (Φωτιάδη, 2016). Οπότε 

έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί ποιο είναι το προφίλ και τα κίνητρα αυτών που 

αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά, προκειμένου να βοηθήσουν τους/τις 

πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, ο τομέας της δημιουργικής απασχόλησης επιλέγεται 

καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016), ένας 

μεγάλος αριθμός φορέων (76) προγραμματίζει δράσεις για παιδιά στα κέντρα 

φιλοξενίας και το 65% των δράσεων αυτών υλοποιείται από εθελοντές/ριες.  

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν στη διερεύνηση:  

1. της στάσης των εθελοντών/ριών απέναντι στον/ην άλλο/η πρόσφυγα. 

2. του περιεχομένου του εθελοντισμού για αυτούς/ες (ορισμός, αξία, οφέλη). 

3. της χρονικής διάρκειας της εθελοντικής δράσης στα κέντρα φιλοξενίας 

προσφύγων. 

4. του περιεχομένου, των στόχων και των αποτελεσμάτων της Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε παιδιά πρόσφυγες, μέσα από την οπτική των εθελοντών/τριών. 

5. των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές/τριες. 

6.  των συναισθημάτων και των σκέψεων που τους/τις δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της δράσης. 
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7. των εικόνων που έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη τους πιο έντονα από τη δράση. 

8. των ομοιοτήτων και των διαφορών του εθελοντισμού με πρόσφυγες σε σχέση με 

τον εθελοντισμό σε άλλους τομείς. 

 

2.2 Υπόθεση Έρευνας 

Η έρευνα εκκινεί από την υπόθεση ότι οι περισσότερες εθελόντριες είναι γυναίκες, 

νεαρής ηλικίας, με προηγούμενη εθελοντική δράση σε άλλους τομείς. 

2.3 Μεθοδολογία 

 

2.3.1  Είδος έρευνας 

 

Η έρευνα είναι κυρίως ποιοτική με λίγα ποσοτικά στοιχεία. Η ποιοτική μέθοδος 

επικεντρώνεται κυρίως στο είδος και στον χαρακτήρα ενός φαινομένου και όχι στην 

ποσότητα εμφάνισής του. Ο/η ερευνητής/τρια μιας τέτοιας μεθόδου παρατηρεί, κρατά 

σημειώσεις, παίρνει συνεντεύξεις και ερμηνεύει τα φαινόμενα. Έτσι, έχει τη 

δυνατότητα να εμβαθύνει στην προσωπικότητα των υποκειμένων, να κατανοήσει τι 

σημαίνει για αυτά η εμπειρία για την οποία ομιλούν, να γνωρίσει τις κοινωνικές 

επιρροές που έχουν δεχτεί, να καταγράψει τη φωνή, αλλά και τις εκφράσεις τους. 

Βέβαια, πάντα οι ερμηνείες επηρεάζονται και από την κουλτούρα-πολιτισμό του/της 

ίδιου/ίδιας του/της ερευνητή/τριας (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

2.3.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέγεται η συνέντευξη, η οποία αποτελεί ένα από 

τα πιο βασικά εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου, καθώς σύμφωνα με τους James 

Holstein & Jaber Gubrium (1995), το 90% των κοινωνικών ερευνών στηρίζονται σε 

αυτήν. Η συνέντευξη επιτρέπει στον/στη ερευνητή/τρια να ανακαλύψει τις 

γνώσεις/πληροφορίες που κατέχει το υποκείμενο, τις αξίες του, τις προτιμήσεις, αλλά 

και τις απόψεις του για διάφορα θέματα. Επομένως, παρέχει στον/στη ερευνητή/τρια 

τη δυνατότητα «εισόδου» στο μυαλό των υποκειμένων (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 

2008).  
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Συγκεκριμένα, αξιοποιείται η ημιδομημένη συνέντευξη, κατά την οποία ο/η 

ερευνητής/τρια έχει σχεδιάσει τα θέματα στα οποία επιθυμεί να πάρει αποκρίσεις. 

Ωστόσο, έχει  μεγάλη ελευθερία στη σειρά των ερωτήσεων, στην ακριβή διατύπωσή 

τους, στην τροποποίησή τους, στον χρόνο και στην προσοχή που θα αφιερωθεί στο 

κάθε θέμα  (Robson, 2010). Χάρη σε αυτή την ευελιξία, ο/η  ερευνητής/τρια έχει τη 

δυνατότητα να εμπλουτίσει την έρευνα του/της με πληροφορίες και στοιχεία που δεν 

ήταν σε θέση να προβλέψει πριν την εμπλοκή του/της στο πεδίο (Ιωσιφίδης, 2008). 

Οι συνεντεύξεις που αξιοποιούνται για την υλοποίηση της έρευνας αποτελούνται 

από: 

• ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στον/η συνεντευξιαζόμενο/η να 

αναπτύξει την απάντησή του χωρίς περιορισμούς,  

• περιγραφικές ερωτήσεις, που στοχεύουν στην διερεύνηση συγκεκριμένων  

χαρακτηριστικών του υποκειμένου, π.χ. ηλικία, φύλο,  

• ερωτήσεις γνώμης, οι οποίες αναζητούν τη στάση του υποκειμένου σε 

διάφορα θέματα,  

• δομικές ερωτήσεις, οι οποίες αναζητούν τα αίτια εμφάνισης των στάσεων ή 

των συμπεριφορών των υποκειμένων,  

• υποθετικές ερωτήσεις, που επιδιώκουν να αντλήσουν από τα υποκείμενα 

πληροφορίες για υποθετικές μελλοντικές καταστάσεις (Ιωσηφίδης, 2003). 

2.3.3  Πληθυσμός/ Δείγμα  

 

Ο συνολικός αριθμός των εθελοντών/τριών που δραστηριοποιήθηκαν κατά καιρούς 

στη δημιουργική απασχόληση στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, σε όλη την Ελλάδα 

συνιστά τον πληθυσμό έρευνας. Ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού αυτού δεν είναι 

απολύτως ακριβής.  

Από το σύνολο του πληθυσμού, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 25 άτομα που 

έχουν ασχοληθεί με την απασχόληση παιδιών προσφύγων σε κάποιο κέντρο 

φιλοξενίας στην Ελλάδα και επιλέγεται με βάση μη πιθανολογική δειγματοληψία, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί η πιθανότητα ότι κάθε άτομο 

στο οποίο βασίζεται η έρευνα θα συμπεριληφθεί στο δείγμα. Ειδικότερα, επιλέγεται η 

δειγματοληψία χιονοστιβάδας, κατά την οποία ο/η ερευνητής/τρια προσεγγίζει ένα 
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άτομο από τον πληθυσμό που τον/την ενδιαφέρει και στη συνέχεια αυτό το άτομο 

τον/τη βοηθάει να έρθει σε επαφή και με άλλους/ες πληροφοριοδότες (Robson, 2010).  

Πιο αναλυτικά, για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας, εντοπίστηκε αρχικά το 

πρώτο άτομο και μετά ήταν πιο εύκολο να προσεγγιστούν τα υπόλοιπα, καθώς ο/η 

καθένας/μία είχε από κάποιον/α γνωστό/η που ασχολείται με τη συγκεκριμένη δράση. 

Το κριτήριο ώστε να συμμετάσχουν τα άτομα στην έρευνα ήταν η συμμετοχή τους 

στη δημιουργική απασχόληση τουλάχιστον 3 μήνες, προκειμένου να έχουν σχετική 

εμπειρία για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

2.3.4 Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων  διήρκησε από τις αρχές του Οκτωβρίου 2016 μέχρι 

τα μέσα Ιανουαρίου 2017. Η διαδικασία εύρεσης των ατόμων ήταν απαιτητική, 

καθώς αρκετά υποκείμενα δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα να συμβάλουν στην 

υλοποίηση της έρευνας, με αποτέλεσμα να  αναβάλλουν ή να ακυρώνουν τη 

συνάντηση με την ερευνήτρια.  

Δεκατέσσερις συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, μία 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά, ενώ δέκα πραγματοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου. 

Η επιλογή της βιντεοκλήσης μέσω κάποιου προγράμματος στον υπολογιστή οδήγησε 

πολλά άτομα να δεχτούν ευκολότερα τη συμμετοχή τους στην έρευνα, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις από το σπίτι τους, όπως 

επίσης κατέστησε και δυνατή την επικοινωνία με άτομα που βρίσκονται σε μακρινή 

απόσταση. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων οποιασδήποτε μορφής, η 

ερευνήτρια σημείωνε τις απαντήσεις, ώστε να αισθάνονται πιο άνετα τα άτομα, αφού 

δεν ηχογραφούνταν.  

Όπως αναφέρει ο Raymond  Opdenakker (2006), κάθε μορφή συνέντευξης 

χαρακτηρίζεται από μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.  Η πρόσωπο με πρόσωπο 

συνέντευξη και η συνέντευξη μέσω υπολογιστή, εφόσον αξιοποιούνται η κάμερα και 

το μικρόφωνο, παρέχουν τη δυνατότητα στον/η ερευνητή/τρια να επικοινωνήσει 

απευθείας με τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, να αντλήσει πληροφορίες από τη 

ροή του λόγου, την ένταση της φωνής, τις κινήσεις του σώματος και τους 

μορφασμούς του προσώπου. Επιπρόσθετα, o/η ερευνητής/τρια μπορεί να αλλάξει τις 

ερωτήσεις της συνέντευξης, ανάλογα με τις απαντήσεις του υποκειμένου. 
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Αναντίρρητα, η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία παρέχει τη δυνατότητα στον/στη 

ερευνητή/τρια να αναπτύξει πιο στενή σχέση με τον/τη συμμμετέχοντα/ουσα, σε 

σύγκριση με την  ενδοϋπολογιστικά διαμεσολαβημένη και την τηλεφωνική 

επικοινωνία.  

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τους Chris Mann & Fiona Stewart (2000), η χρήση 

της ενδοϋπολογιστικά διαμεσολαβημένης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι πιο 

πρακτικοί τρόποι υλοποίησης συνεντεύξεων, καθώς επιτρέπουν την επικοινωνία με 

υποκείμενα που βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση και παρέχουν τη 

δυνατότητα μείωσης του απαιτούμενου κόστους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η επιλογή διεξαγωγής αποκλειστικά πρόσωπο με 

πρόσωπο συνεντεύξεων ήταν αδύνατη, λόγω της απροθυμίας των εθελοντών/ριών, 

όπως και λόγω της γεωγραφικής διασποράς τους. Έτσι, επιλέγεται η διεξαγωγή μιας 

συνδυαστικής προσέγγισης, κατά την οποία υλοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο 

συνέντευξη όπου είναι δυνατόν, αλλά και διαδικτυακού τύπου συνεντεύξεις με χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (μικρόφωνο και κάμερα). Τέλος, σε μία 

περίπτωση χρησιμοποιείται και η τηλεφωνική συνέντευξη, καθώς δεν υπήρχε 

δυνατότητα για κανένα άλλο τρόπο διεξαγωγής. 

2.3.5  Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας επιλέγεται η Ανάλυση 

Περιεχομένου, η οποία αναπτύσσεται για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα  και 

στοχεύει στην αναζήτηση των χαρακτηριστικών του περιεχομένου και των 

δημιουργών του, στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών δημιουργίας του, 

όπως και του είδους του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. Επιπλέον, επιδιώκει να 

συμβάλλει στην κωδικοποίηση των δεδομένων, για παράδειγμα των ανοιχτών 

απαντήσεων μιας συνέντευξης και στη μετατροπή των ακατέργαστων φαινομένων σε 

δεδομένα, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να αποτελέσουν ένα 

σύνολο γνώσεων (Λουκόπουλος, 2008). 

Συγκεκριμένα αξιοποιείται η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ), η οποία 

προέκυψε ως εξέλιξη της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου, λόγω της σκληρής 

κριτικής που ασκήθηκε στην τελευταία από το 1952 και της γενικότερης 
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αμφισβήτησης των ποσοτικών μεθόδων που οδηγούν σε επιφανειακές και 

απλουστευτικές αναλύσεις (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009).  

Η ΠΑΠ, σύμφωνα με τον ίδιο τον εισηγητή της, τον Philip Mayring, ορίζεται ως µία 

εμπειρική προσέγγιση, μεθοδολογικά ελεγχόμενη επεξεργασία δεδομένων μέσα στα 

επικοινωνιακά τους πλαίσια, µε βάση συγκεκριμένους κανόνες και στάδια, χωρίς 

απόλυτη ποσοτικοποίηση. Η ΠΑΠ έχει τα παρακάτω γνωρίσματα: 

• Δεν διαχωρίζεται αυστηρά από την ποσοτική ανάλυση, 

• Βασίζεται στην παρουσία ή απουσία ορισμένων γνωρισμάτων, 

• Πραγματοποιείται σε μικρά ή μη ολοκληρωμένα δείγματα, 

• Περιλαμβάνει περισσότερες μη περιεχόμενες δηλώσεις σε σχέση με την 

ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, 

• Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα κοινωνικά φαινόμενα που κρύβονται πίσω από 

το περιεχόμενο, 

• Δεν χρησιμοποιεί τόσο τυποποιημένα κριτήρια ανάλυσης, 

• Αξιοποιεί περισσότερο σύνθετα θέματα (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 

2009, Μαρίνος, 2007).  

H ΠΑΠ, λοιπόν, καταφέρνει να διατηρήσει τα θετικά στοιχεία της ποσοτικής 

μεθόδου, ενώ παράλληλα, εστιάζει στην αναζήτηση τεχνικών για τη συστηματική 

ανάλυση του υλικού (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). 

Όσον αφορά στην πορεία της ερευνητικής διαδικασίας στην ΠΑΠ, ακολουθούνται 

τρία στάδια. Το πρώτο βήμα στην ανάλυση είναι η αναζήτηση των γενικών 

εννοιολογικών κατηγοριών, (οι οποίες προκύπτουν από τα ερευνητικά ερωτήματα, 

από τις σχετικές προηγούμενες έρευνες και από τη θεωρία. Είναι ανάγκη να 

εμφανίζονται νέες κατηγορίες μέχρι να δημιουργηθεί ένα σύνολο μεταβλητών, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

(Λουκόπουλος, 2008). 

Για τη δημιουργία του εκάστοτε συστήματος κατηγοριών, σύμφωνα με τον Klaus 

Krippendorff (2004), χρησιμοποιούνται απαραίτητα τρία είδη μονάδων, oι μονάδες 

δειγματοληψίας, οι μονάδες καταγραφής και οι μονάδες κειμένου-περιεχομένου. Οι 

μονάδες δειγματοληψίας είναι αυτές από τις οποίες εξάγονται οι κατηγορίες του 

δείγματος σε μία έρευνα. Οι μονάδες καταγραφής είναι αυτές που καθορίζουν τα όρια 



33 

 

των κατηγοριών, εμπεριέχονται στις μονάδες δειγματοληψίας, αλλά είναι λιγότερες 

σε αριθμό. Τέλος, οι μονάδες κειμένου-περιεχομένου είναι οι μονάδες του υλικού που 

θα αναλυθεί, οι οποίες θέτουν περιορισμούς στις μονάδες καταγραφής. Ενώ, λοιπόν, 

οι μονάδες δειγματοληψίας και καταγραφής εξαρτώνται η μία από την άλλη, οι 

μονάδες κειμένου δεν είναι αναγκαίο να εξαρτώνται η μία από την άλλη, μπορεί να 

υπερκαλύπτονται ή να ενημερώνονται από τις μονάδες καταγραφής.  

Μετά τη δημιουργία των κατηγοριών, στο επόμενο στάδιο της ανάλυσης, τα στοιχεία, 

που εμφανίζονται με κοινά χαρακτηριστικά, ενσωματώνονται στις γενικές 

κατηγορίες. Στο τρίτο στάδιο καθορίζεται η μονάδα της κωδικοποίησης, το τμήμα 

δηλαδή του περιεχομένου (φράση ή παράγραφος) που θα ταξινομηθεί στην 

αντίστοιχη κατηγορία (Λουκόπουλος, 2008). 

2.3.6 Κατηγορίες και Υποκατηγορίες ανάλυσης 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες, οι οποίες 

δημιουργούνται με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και αξιοποιούνται για την 

ανάλυση των συνεντεύξεων. 

1. Προφίλ Εθελοντών/ριών 

1.1 Υπηκοότητα 

1.2 Καταγωγή από οικογένεια μεταναστών 

1.3 Φύλο 

1.4 Ηλικία 

1.5 Μορφωτικό επίπεδο 

1.6 Επάγγελμα 

1.7 Πολιτικές πεποιθήσεις 

1.8 Προηγούμενη εθελοντική δράση 

 

2. Περιεχόμενο Εθελοντισμού για τους/τις  ίδιους/ες τους/τις 

εθελοντές/τριες 

2.1 Σημασία/ορισμός εθελοντισμού 

2.2 Οφέλη που αποκομίζουν 

2.3 Αξία εθελοντικών δράσεων 
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2.4 Τρόποι κινητοποίησης νέων ανθρώπων 

 

3. Κίνητρα συμμετοχής σε δράση Δ.Α στα κέντρα φιλοξενίας 

3.1 Κίνητρα ενασχόλησης με πρόσφυγες 

3.2 Κίνητρα ενασχόλησης με παιδιά συγκεκριμένα 

 

4. Δημιουργική Απασχόληση παιδιών προσφύγων μέσα από τα μάτια 

των εθελοντών/τριών 

4.1 Διάρκεια δραστηριοποίησης 

4.2 Περιεχόμενο δράσης και στόχοι  

4.3 Αποτελέσματα δράσης  

4.4 Δυσκολίες 

4.5 Συναισθήματα  

4.6 Σκέψεις 

4.7 Εικόνες και Εμπειρίες 

4.8 Σύγκριση με άλλες εθελοντικές δράσεις 

 

5. Στάση προς άλλο/η πρόσφυγα 

5.1 Συνειρμοί λέξης πρόσφυγας  

5.2 Ανταπόκριση των Ελλήνων  

5.3 Αποτελέσματα της άφιξης των προσφύγων για τη χώρα 

5.4 Αποτελέσματα της άφιξης των προσφύγων για τους/τις ίδιους/ες 

5.5 Ένταξη παιδιών στην τυπική εκπαίδευση 
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3. Αποτελέσματα ανάλυσης 

 

3.1 Προφίλ Εθελοντών/ριών 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στο κοινωνικό προφίλ των εθελοντών/ριών, δηλαδή, στα 

δημογραφικά τους στοιχεία και σε άλλα σημαντικά για την έρευνα χαρακτηριστικά 

τους. 

3.1.1  Υπηκοότητα 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών κατάγεται από την Ελλάδα (88%), ενώ το 

υπόλοιπο 12% αφορά σε τρεις συμμετέχουσες, από Γερμανία, Ιταλία και Αλβανία 

αντίστοιχα. Το γεγονός ότι, το κύμα του εθελοντισμού έχει αυξηθεί στην Ελλάδα 

λόγω της άφιξης των προσφύγων, σε σύγκριση με τους/τις εθελοντές/ριες από το 

εξωτερικό, επιβεβαιώνεται και από τον ξένο τύπο. Σύμφωνα με άρθρο της γερμανικής 

εφημερίδας «Ηandelsblatt» το 2016, «η αλληλεγγύη τους παραμένει τεράστια προς τους 

πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα... Οι ντόπιοι τους δίνουν τρόφιμα, καθαρό νερό, 

τους δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία» («Ηandelsblatt: Οι Έλληνες αν και φτωχοί δεν 

σταματούν να βοηθούν τους πρόσφυγες», 2016). 

3.1.2 Καταγωγή από οικογένεια μεταναστών 

Δέκα από τα υποκείμενα της έρευνας (40%) κατάγονται από οικογένεια μεταναστών, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδεχομένως να προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν 

τους/τις πρόσφυγες, επειδή η οικογένειά τους είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση στο 

παρελθόν (βλ. Πίνακα 1). Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη συνέντευξη 

μίας συμμετέχουσας, η οποία αναφέρει: 

«Παρακολουθούσα τις εξελίξεις στο προσφυγικό, είχα ακούσει ιστορίες από Έλληνες 

πρόσφυγες και το είδα συγκριτικά. Ήταν σα να βοηθάω τους πρόσφυγες της 

Μικρασιατικής καταστροφής. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια.» 

Επίσης, όπως αναφέρει ο Χρήστος Δεμέτης (2016), οι πρώην πρόσφυγες από τη 

Μικρά Ασία, υποστήριξαν εξ αρχής τους/τις Σύριους/ες και αποτέλεσαν πρότυπο 

αλληλεγγύης και ανθρωπισμού προσφέροντας τους ό,τι διέθεταν. 
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Πίνακας 1, Καταγωγή από οικογένεια μεταναστών 

3.1.3 Φύλο 

Από τα εικοσιπέντε υποκείμενα μόνο ένας (4%) είναι άντρας (βλ. Πίνακα 2). Η 

ποσοτική αυτή διαφορά μεταξύ των δύο φύλων αποτυπώνεται και στην έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του 2012, η οποία 

αναφέρει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν εθελοντικά κυρίως σε τομείς σχετικούς με την 

κοινωνική πρόνοια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι άντρες σε αθλητικούς 

συλλόγους και σε οργανισμούς αναφορικά με τις φυσικές καταστροφές και την 

πολιτική προστασία («Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας 

Κατάστασης του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 

 

 

Πίνακας 2, Φύλο υποκειμένων 

Η διάκριση των ενδιαφερόντων των ατόμων ανάλογα με το φύλο πιθανότατα 

συνδέεται με τη στερεοτυπική αντίληψη ότι οι γυναίκες έχουν εκ φύσεως την ανάγκη 

να φροντίζουν τους/τις άλλους/ες, για αυτό και πρέπει να ευαισθητοποιούνται 

40%

60%

Οικογένεια μεταναστών

ναι όχι

96%

4%

Φύλο

Θηλυκό

Αρσενικό
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παραπάνω για τις ευπαθείς ομάδες και ειδικά για τις ανάγκες των μικρών παιδιών. 

(Όμιλος για την Unesco Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής, χ.η). 

Η παραπάνω στερεοτυπική αντίληψη επιβεβαιώνεται και από τις καταγραφές των 

εθελοντών/ριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Όπως αναφέρει η Ρόη 

Παναγιωτοπούλου (2005), οι άντρες που καταγράφηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

αποτέλεσαν το 45,4 % και οι γυναίκες το 54,6%, ενώ στους Παραολυμπιακούς η 

διαφορά αυτή αυξάνεται, αφού οι άντρες αποτέλεσαν το 39,8% και οι γυναίκες το 

60,2 % .  

3.1.4 Ηλικία 

Οι ηλικιακές κατηγορίες που εντάσσονται τα υποκείμενα της έρευνας είναι οι 

παρακάτω: 

• Κάτω των 18 ετών, (4%). 

• 18-25 ετών, (59%). 

• 26-35 ετών (18%). 

• 35- 45 ετών (0%). 

• 46 ετών και άνω, (19%). 

Η πλειονότητα των υποκειμένων (59%)  είναι από 18-25 ετών (βλ. Πίνακα 3),  

στοιχείο που συνάδει με τα αποτελέσματα έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε το 

2012 στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, καθώς σύμφωνα με αυτή, το μεγαλύτερο μέρος των εθελοντών/τριών είναι 

από 20 έως 50 ετών και συμμετέχει κυρίως σε οργανισμούς σχετικά με την κοινωνική 

πρόνοια («Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης 

του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 
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Πίνακας 3, Ηλικία 

3.1.5 Μορφωτικό επίπεδο 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων, δημιουργούνται οι εξής 

κατηγορίες (βλ. Πίνακα 4) : 

• Λύκειο, (4%). 

• Πτυχίο, (68%). 

• Μεταπτυχιακό, (24%). 

• Διδακτορικό, (4%) 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα υποκείμενα διαθέτουν σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, σε σχέση βέβαια και με τη νεαρή τους ηλικία, καθώς η πλειονότητά τους 

φοιτά ή έχει ήδη αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το παραπάνω 

αποτέλεσμα συμφωνεί με την έρευνα του 2012, στην οποία τα υποκείμενα 

χαρακτηρίζονταν επίσης υψηλό μορφωτικό επίπεδο («Μελέτη για τη Διερεύνηση και 

Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία, καθώς σύμφωνα με έρευνα το 2007 του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας 

(Eurofound), το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

επιλογής της συμμετοχής σε εθελοντική εργασία. Κατά τη συγκεκριμένη μελέτη, οι 

λιγότερο καταρτισμένοι άνθρωποι θεωρούν ότι ο χρόνος που αφιερώνουν στον 

εθελοντισμό είναι πολύ λίγος, ίσως λόγω των υψηλών απαιτήσεων κάποιων 

δραστηριοτήτων και αποθαρρύνονται από το να συνεχίσουν (Σταµατελόπουλος, 

Χουντάλα & Χριστοδούλου, 2012).  
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Πίνακας 4, Μορφωτικό Επίπεδο 

3.1.6 Επάγγελμα 

Σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των υποκειμένων, το μεγαλύτερο ποσοστό 

φοιτά στο Πανεπιστήμιο, ενώ σε δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 

(βλ. Πίνακα 5). Πιο αναλυτικά οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

• Μαθητές/ριες, (4%). 

• Φοιτητές/ριες, (56%). 

• Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, (24%). 

• Ελεύθεροι Επαγγελματίες, (8%) 

• Άνεργοι/ες, (8%). 

Το αποτέλεσμα ότι αρκετοί/ες εθελοντές/ριες είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι συνάδει με 

προηγούμενη έρευνα του 2012 («Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της 

Τρέχουσας Κατάστασης του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012), το καινούριο όμως 

στοιχείο που προστίθεται είναι το γεγονός ότι το 56% του δείγματος αποτελείται από 

φοιτητές/τριες. Ενδεχομένως, λοιπόν, να ευαισθητοποιούνται και κινητοποιούνται 

πλέον περισσότερο άτομα μικρότερης ηλικίας. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι από 

το σύνολο των φοιτητών/τριών, οι περισσότεροι/ες φοιτούν σε  παιδαγωγικές σχολές, 

γεγονός που εξηγεί γιατί επέλεξαν να ασχοληθούν με τη δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών. 

4%

68%

24%

4%

Κατάρτιση
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Πτυχίο

Μεταπτυχιακό
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Πίνακας 5, Εργασιακή κατάσταση 

3.1.7 Πολιτικές πεποιθήσεις 

Οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες δηλώνουν ότι στην κλίμακα των πολιτικών 

πεποιθήσεων τοποθετούνται από το «κέντρο» ως τα «αριστερά» (βλ. Πίνακα 6), 

απάντηση που είχε δοθεί και στην έρευνα του 2012 («Μελέτη για τη Διερεύνηση και 

Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που αναφέρονται είναι οι εξής: 

• «Δεξιά»,  (4%). 

• «Κεντροδεξιά», (4%). 

• «Κέντρο», (16%). 

• «Κεντροαριστερά», (16%). 

• «Αριστερά»,  (44%). 

• «Τίποτα», (16%). 

H μόνη εθελόντρια που δηλώνει ότι τοποθετείται «δεξιά», είναι 17 ετών, επομένως 

πιθανόν να μη γνωρίζει ακόμα ακριβώς πού κινείται στον πολιτικό χώρο. Επίσης, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 16% δηλώνει ότι δεν εντάσσεται σε 

κανένα πολιτικό χώρο. 
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Πίνακας 6, Πολιτικές πεποιθήσεις 

3.1.8 Προηγούμενη εθελοντική δράση 

Η συντριπτική πλειονότητα των εθελοντών/ριών (92%) έχει δραστηριοποιηθεί 

εθελοντικά και σε άλλες δράσεις παλαιότερα, εκτός των προσφύγων. Η προηγούμενη 

εθελοντική δράση είχε καταγραφεί και στην έρευνα του 2012, στην οποία μάλιστα 

πολλοί/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ήταν ιδρυτικά μέλη οργανώσεων 

(«Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του 

Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 

Συγκεντρωτικά τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων είναι τα εξής: 

Υπηκοότητα 

Ελληνική 88% 

Ιταλική 4% 

Γερμανική 4% 

Αλβανική 4% 

Οικογένεια Μεταναστών 40% 

Φύλο 

Θηλυκό 96% 

Αρσενικό 4% 

4%

4%

16%

16%
44%

16%

Πολιτικές πεποιθήσεις
Δεξιά

Κεντροδεξιά

Κέντρο

Κεντροαριστερά

Αριστερά

Τίποτα
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Ηλικία 

Κάτω των 18 ετών 4% 

18-25 ετών 59% 

26-35 ετών 18% 

36- 45 ετών 0% 

46 ετών και άνω 19% 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Λύκειο 4% 

Πτυχίο 68% 

Μεταπτυχιακό 24% 

Διδακτορικό 4% 

Επάγγελμα 

Μαθητές/ριες 4% 

Φοιτητές/ριες 56% 

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 24% 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 8% 

Άνεργοι/ες 8% 

Πολιτικές Πεποιθήσεις 

«Δεξιά» 4% 

«Κεντροδεξιά» 4% 

«Κέντρο» 16% 

«Κεντροαριστερά» 16% 
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«Αριστερά» 44% 

«Τίποτα» 16% 

Προηγούμενη Εθελοντική  Δράση 92% 

Πίνακας 7, Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά στοιχεία 

3.2 Περιεχόμενο Εθελοντισμού για τους/τις  ίδιους/ες τους/τις εθελοντές/ριες 

 

Το δεύτερο μέρος των συνεντεύξεων αφορά στον τρόπο που τα υποκείμενα 

αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν τον εθελοντισμό. 

3.2.1 Σημασία/ορισμός εθελοντισμού 

Όταν οι συμμετέχοντες/ουσες  καλούνται να ορίσουν τον εθελοντισμό, 

χρησιμοποιούν κυρίως τις λέξεις: αλληλεγγύη, προσφορά, χωρίς χρήματα, καθήκον, 

συνάνθρωπος (βλ. Πίνακα 8), οι οποίες μεταδίδουν αρκετά σημαινόμενα σχετικά με 

τις σκέψεις και τα κίνητρα τους. Για παράδειγμα, τα άτομα που κατάγονται από 

οικογένειες μεταναστών ανατρέχουν κυρίως στις λέξεις αλληλεγγύη και προσφορά, οι 

οποίες ενδεχομένως να συνδηλώνουν την επιθυμία τους να είναι οι κοινωνίες 

διαχρονικά αλληλέγγυες προς τους μετακινούμενους πληθυσμούς. Πιο αναλυτικά, τα 

υποκείμενα ορίζουν τον εθελοντισμό ως: 

• Στάση ζωής, (8%). 

• Αλληλεγγύη, ( 25%). 

• Βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, (13%). 

• Συλλογική προσπάθεια με στόχο την αλλαγή της κοινωνίας, (4%). 

• Μία πράξη που κάνεις για να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις χρηματική 

αμοιβή, (17%). 

• Αυτόβουλη δράση για στήριξη ευπαθών ομάδων, (8%). 

• Προσφορά σε άτομα που έχουν ανάγκη, (13%). 

• Καθήκον, κάλεσμα ευθύνης, (8%). 

• Δεν μπορώ να τον ορίσω, (4%). 
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Πίνακας 8, Ορισμός εθελοντισμού 

3.2.2. Οφέλη που αποκομίζουν 

Τα υποκείμενα της έρευνας αναφέρονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες οφελών που 

αποκομίζουν από τον εθελοντισμό (βλ. Πίνακα 9). Αρχικά, οι περισσότεροι/ες 

επικεντρώνεται στην πληθώρα των εμπειριών που αποκομίζουν, οι οποίες θα είναι 

για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους και τους/τις έχουν εξελίξει ως ανθρώπους: 

• «Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, γίνεσαι συνειδητός πολίτης, βλέπεις τον κόσμο 

αλλιώς», (3%). 

•  «Γνώρισα άλλους πολιτισμούς και νέους ανθρώπους», (14%). 

• «Έχω ωριμάσει και εξελιχθεί σαν άνθρωπος», (8%). 

• «Απέκτησα καινούριες εμπειρίες», (19%).  

Ένα ποσοστό συμμετεχόντων, αριστερών πεποιθήσεων (με εξαίρεση τον κεντροδεξιό 

συμμετέχοντα) δηλώνει ότι έχει αποκτήσει ένα σκοπό στη ζωή του, καθώς νιώθει ότι 

κάνει κάτι σημαντικό: 

• «Νιώθω ότι συμβάλλω στην αλλαγή του κόσμου», (11%). 

• «Δίνει νόημα στη ζωή μου», (5%). 

• «Βλέπεις ότι αυτό που κάνεις έχει αντίκτυπο», (3%). 

• «Νιώθω ότι έκανα κάτι χρήσιμο», (6%). 

8%

25%

13%
4%

17%

8%

13%

8%

4%

Ορισμός εθελοντισμού

Στάση ζωής

Αλληλεγγύη

Βοήθεια προς τον συνάνθρωπο

Συλλογική προσπάθεια για την αλλαγή 
της κοινωνίας
Πράξη χωρίς χρηματική αμοιβή

Αυτόβουλη πράξη για στήριξη 
ευπαθών ομάδων
Προσφορά σε άτομα που έχουν 
ανάγκη  
Καθήκον, κάλεσμα ευθύνης

Δεν ξέρω
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Τέλος, ορισμένοι/ες εθελοντές/ριες εστιάζουν στα θετικά συναισθήματα που 

νιώθουν επιστρέφοντας από τη δράση: 

• «Νιώθω ψυχική γαλήνη, χαρά και ικανοποίηση επειδή βοήθησα», (22%) 

• «Αποκόμισα στιγμές και συναισθήματα που δεν μπορώ να περιγράψω με 

λέξεις», (6%). 

• «Δεν έχω ξανανιώσει πιο όμορφα και πιο ολοκληρωμένη στη ζωή μου από τις 

μέρες που ήμουν εθελόντρια», (3%). 

  

Πίνακας 9, Οφέλη εθελοντισμού 

1.2.3 Αξία εθελοντικών δράσεων 

Τα υποκείμενα της έρευνας τονίζουν την τεράστια σημασία του εθελοντισμού, ειδικά 

στη σημερινή κοινωνία. Απέναντι στα χρήματα, τα οποία αποτελούν την υπέρτατη 

αξία, αντιτάσσουν ιδέες όπως ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη και το όραμα για την 

αλλαγή του κόσμου (βλ. Πίνακα 10). Αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό τονίζει τον 

σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην εξέλιξη των ίδιων των 

ατόμων που δραστηριοποιούνται: 

•  «Ο εθελοντισμός μας κάνει ανθρώπους, καθώς μέσω αυτού ενωνόμαστε και 

κάνουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας και τους άλλους», (21%). 

• «Μέσω αυτού ο άνθρωπος μαθαίνει να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο, 

χωρίς να έχει στο μυαλό του τη χρηματική ανταμοιβή», (17%). 

25%

44%

31%

Οφέλη εθελοντισμού

"Έχω αποκτήσει ένα 
σκοπό στη ζωή μου, κάνω 
κάτι χρήσιμο"

"Απέκτησα καινούριες 
εμπειρίες"

"Νιωθω τεράστια ψυχική 
γαλήνη και ικανοποίηση"
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• «Υποθέτοντας ότι ο άνθρωπος πεθαίνει όταν πεθάνουν όλοι όσοι τον ήξεραν, 

ο εθελοντισμός είναι το εισιτήριο για την αιωνιότητα, καθώς ο εθελοντής 

αγγίζει πάρα πολλές καρδιές και τον θυμούνται περισσότεροι», (4%). 

•  «Μέσω αυτού παρέχεται ένα μάθημα ζωής στους εθελοντές, γιατί γνωρίζουν 

τι καταστάσεις βιώνουν άλλοι άνθρωποι», (8%). 

Οι μικρότεροι/ες ηλικιακά συμμετέχοντες/ουσες, πιθανόν λόγω του μεγαλύτερου 

ενθουσιασμού και της πίστης στο όραμα, υπογραμμίζουν ότι με τον εθελοντισμό 

μπορεί κανείς/μία να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, χωρίς να 

περιμένει από το σύνολο των πολιτών ή το Κράτος : 

• «Είναι μορφή κινητοποίησης των ανθρώπων για σοβαρά ζητήματα, με αυτόν 

τον τρόπο ορίζεις μόνος σου την τύχη σου και δεν περιμένεις από τους 

άλλους», (9%). 

• «Μπορούμε να αποφέρουμε τεράστια αλλαγή στην κοινωνία, δίνεται η 

δυνατότητα να βοηθηθούν ευπαθείς ομάδες, αλλά και στους πολίτες να 

βοηθήσουν», (8%).  

• «Είναι μία συλλογική προσπάθεια καταπολέμησης κοινωνικών προβλημάτων 

από τη ρίζα τους», (8%). 

• «Τα αποτελέσματά του είναι εμφανή, βλέπεις την αλλαγή που προκαλείς, 

αρκεί να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα», (8%). 

Τέλος, ορισμένοι/ες επιλέγουν να αναφερθούν στην αναγκαιότητα του 

εθελοντισμού, λόγω της ανεπάρκειας του Κράτους, αν και διαφωνούν στο κατά 

πόσο θα πρέπει να το υποκαθιστά: 

• «Δυστυχώς δεν μπορεί το Κράτος να καλύψει όλες τις ανάγκες, οπότε ο 

εθελοντισμός είναι αναγκαίος», (13%). 

• «Ο εθελοντισμός είναι απαραίτητος σε μεγάλες ανάγκες, αλλά δεν πρέπει να 

υποκαθιστά το κράτος», (4%). 
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Πίνακας 10, Αξία εθελοντικών δράσεων 

 

3.2.4 Τρόποι κινητοποίησης νέων ανθρώπων 

Η πλειονότητα των εθελοντών δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικό να αναζητηθούν 

τρόποι κινητοποίησης των νέων ανθρώπων, με σκοπό την ατομική, αλλά και 

κοινωνική πρόοδο, αφού μια κοινωνία αλληλεγγύης και προσφοράς αναπτύσσεται 

ταχύτατα και μπορεί να προσφέρει στους/στις πολίτες της ένα υγιές περιβάλλον ζωής. 

Για αυτόν τον λόγο, αρκετοί/ες τονίζουν τη σημασία των εκδηλώσεων ενημέρωσης 

σχετικά με τις εθελοντικές δράσεις, ενώ μικρότερα ποσοστά υπογραμμίζουν τον ρόλο 

της Εκπαίδευσης και των ΜΜΕ. Μόνο μία εθελόντρια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός 

είναι έμφυτη ανάγκη και δεν γίνεται να αναπτυχθεί με κάποιο τρόπο. Αναλυτικά, οι 

τρόποι κινητοποίησης που αναφέρονται είναι οι παρακάτω: 

• Εκπαίδευση, (15%). 

• Οικογένεια, (10%). 

• Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα εθελοντικά προγράμματα, (27%). 

• Φυλλάδια, (7%). 

• Συγκεντρώσεις, (2%). 

• Πορείες, (2%)  

• ΜΜΕ, (12%). 

• Είναι έμφυτη ανάγκη, (2%) 

• Ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα κινητοποιούν τους/τις νέους/ες, 

(3%). 

• Αλλαγή νοοτροπίας και ενδιαφέρον για τον/η διπλανό/ή, (7%). 

42%

37%

21%

Αξία εθελοντισμού

Αλλαγή της κοινωνίας

Εξέλιξη των ατόμων

Αναγακαιότητα λόγω 
ανεπάρκειας Κράτους
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• Ο εθελοντές/τριες ως παραδείγματα για τον κόσμο, (10%). 

• Ενημερώσεις στα Πανεπιστήμια, (3%). 

3.3 Κίνητρα συμμετοχής σε δράση Δ.Α στα κέντρα φιλοξενίας 

 

Το επόμενο υποκεφάλαιο αφορά στα κίνητρα που οδήγησαν τα υποκείμενα στην 

απόφαση να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά. Σύμφωνα με τη θεωρία του  Abraham 

Maslow για τα ανθρώπινα κίνητρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιεραρχία των 

ανθρώπινων αναγκών, οπότε μόλις ο άνθρωπος εκπληρώσει μία, προχωράει στην 

επόμενη κατηγορία. Οι ανάγκες αυτές είναι οι βιολογικές, του αισθήματος της 

ασφάλειας, της ένταξης σε μία ομάδα, της αυτοεκτίμησης και τέλος της 

αυτοεκπλήρωσης. Επομένως, οι εθελοντές/ριες έχοντας εκπληρώσει όλες τις άλλες 

προχωρούν στην ανάγκη της αυτοεκπλήρωσης (Maslow, 1943). 

3.3.1 Κίνητρα ενασχόλησης με πρόσφυγες 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εθελοντών/ριών 

αποφασίζουν να βοηθήσουν τους/τις πρόσφυγες, επειδή συνειδητοποιούν μέσω των 

ΜΜΕ ή με τα μάτια τους τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και 

την κρισιμότητα του θέματος (βλ. Πίνακα 11). Αυτή την απάντηση αναφέρουν 

σχεδόν όλοι/ες όσοι/ες κατάγονται από οικογένεια μεταναστών και τα άτομα από 26 

ετών και άνω, ενδεχομένως επειδή είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα τις 

δυσκολίες των προσφύγων, είτε λόγω των οικογενειακών βιωμάτων, είτε λόγω της 

ωριμότητας της ηλικίας. Ενδεικτικά παρατίθενται οι απόψεις τους παρακάτω:  

• «Αν ζούσες πέρυσι στη Λέσβο ήταν αδύνατον να μην βοηθήσεις», (9%). 

• «Βλέποντας την κατάσταση στα ΜΜΕ ήθελα να συνεισφέρω», (25%). 

• «Ήθελα να δω με τα δικά μου μάτια αν αυτά που προβάλλουν στην 

τηλεόραση είναι αλήθεια», (9%). 

• «Η Ειδομένη ήταν η ντροπή της ανθρωπότητας, γεγονός που με πίεζε και 

ήθελα να βοηθήσω», (4%). 

• «Πήγα τυχαία μία φορά με μία φίλη, είδα την κατάσταση και θέλησα να 

βοηθήσω κ εγώ», (8%). 
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Επιπλέον, αρκετοί/ες συμμετέχοντες/ουσες εξηγούν ότι δραστηριοποιούνταν 

εθελοντικά βοηθώντας άλλες ομάδες και παλαιότερα, οπότε όταν προέκυψε το 

συγκεκριμένο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας ήταν αδύνατο να μείνουν απαθείς: 

• «Από μικρή θέλω να βοηθάω ομάδες που έχουν ανάγκη»,  (21%). 

• «Σκεφτόμουν από καιρό να βοηθήσω κάποια ομάδα που το έχει ανάγκη και 

εκείνη την περίοδο το θέμα των προσφύγων ήταν κρίσιμο», (8%) 

• «Είμαι γενικά ευαισθητοποιημένη για τους μετακινούμενους πληθυσμούς και 

για τα θύματα δύσκολων καταστάσεων», (4%). 

Το 12% των εθελοντών/ριών δραστηριοποιούνται διότι τοποθετούν τον εαυτό τους 

στη θέση των προσφύγων (ενσυναίσθηση) ή συγκρίνουν την τωρινή κατάσταση με 

την Μικρασιατική Καταστροφή: 

• «Παρακολουθούσα τις εξελίξεις στο προσφυγικό, είχα ακούσει ιστορίες από 

Έλληνες πρόσφυγες και το είδα συγκριτικά. Ήταν σα να βοηθάω τους 

πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής», (4%). 

•  «Όταν ένα τέτοιο ζήτημα είναι στην πόρτα σου δεν μπορείς να το αγνοήσεις, 

βλέπεις το εαυτό σου στη θέση τους», (8%). 

 

 

                Πίνακας 11, Κίνητρα συμμετοχής στη δράση 

3.3.2 Κίνητρα ενασχόλησης με παιδιά συγκεκριμένα 

Οι συμμετέχοντες/ουσες εξηγούν και για ποιο λόγο από το σύνολο των προσφύγων 

επιλέγουν να ασχοληθούν με τα παιδιά (βλ. Πίνακα 12). Ένα μεγάλο ποσοστό τονίζει 

55%33%

12%

Κίνητρα συμμετοχής

Συνειδητοποίηση της 
δύσκολης κατάστασης 

Μακροχρόνια εθελοντική 
δράση

Τοποθέτηση εαυτού στη 
θέση των προσφύγων
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ότι είτε λόγω του επαγγέλματος είτε των προσωπικών ενδιαφερόντων ξέρει να 

προσεγγίζει τα παιδιά μικρών ηλικιών ή χαίρεται τη συναναστροφή μαζί τους: 

• «Είμαι δασκάλα για αυτό και θέλω να βοηθάω σε καταστάσεις στις οποίες 

θίγονται παιδιά»,  (9%). 

• «Ξέρω να προσεγγίζω τα παιδιά, ήθελα να τους προσφέρω χαρά και 

αισιοδοξία»,  (29%). 

• «Με ενδιαφέρει η διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχουν ίσες 

ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά», (9%). 

• «Με τα παιδιά μπορείς να αποκτήσεις πιο άμεση, ιδιαίτερη και αληθινή 

σχέση», (8%). 

• «Έχουν περάσει τόσο δύσκολα, αλλά είναι τόσο χαμογελαστά, οι ενήλικες δεν 

μας έδειχναν εμπιστοσύνη»,  (4%). 

Μια δεύτερη ομάδα συμμετεχόντων/ουσών επιλέγει τη Δημιουργική Απασχόληση 

διότι θεωρεί ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και χρειάζονται περισσότερη 

υποστήριξη για να αποκτήσουν το μέλλον που τους αξίζει: 

• «Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από βοήθεια», 

(23%). 

• «Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου, και σε κανένα δεν αξίζει να ζει σε 

τέτοιες συνθήκες» (4%). 

• «Τα παιδιά είναι αυτά που έχουν στερηθεί τα περισσότερα και δεν φταίνε και 

καθόλου», (4%). 

• «Τα παιδιά μεγαλώνοντας θα αποκτήσουν ψυχολογικά προβλήματα και 

πιθανότατα θα εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά, οπότε είναι η πρώτη 

ομάδα που χρειάζεται βοήθεια», (8%). 

Τέλος, μία εθελόντρια διασαφηνίζει ότι θέλει να προσφέρει στα παιδιά ό,τι 

στερήθηκε κατά την παιδική της ηλικία: 

• «Ήθελα να δώσω στα παιδιά αυτά που στερήθηκα όταν ήρθα στην Ελλάδα 

από την Αλβανία», (4%). 
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Πίνακας 12, Κίνητρα ενασχόλησης με παιδιά πρόσφυγες 

3.4 Δημιουργική Απασχόληση παιδιών προσφύγων μέσα από τα μάτια των 

εθελοντών/τριών 

 

Από τις συνεντεύξεις, συνάγονται και πολλά στοιχεία αναφορικά με τη Δημιουργική 

Απασχόληση τα οποία αναλύονται παρακάτω.  

3.4.1 Διάρκεια δραστηριοποίησης 

Οι απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση πόσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν 

στη δράση συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• 3-5 μήνες, (64%). 

• 6-8 μήνες, (24%). 

• 9-12 μήνες, (8%).   

• Πάνω από 1 χρόνο, (4%). 

Τα δεκαέξι άτομα (64%) από το σύνολο του δείγματος (βλ. Πίνακα 13) συμμετείχαν 

στη δράση για 3 έως 5 μήνες. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, 

αλλά τους/τις επιτρέπει να έχουν μια καλή εικόνα για τη δράση και τη σημασία της. 

Ακόμα, οι είκοσι τρεις υποστηρίζουν με μεγάλη χαρά ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν ή 

να επιστρέψουν στη δράση, αν έχουν αποχωρήσει, ενώ δύο εθελόντριες απαντούν ότι 

δεν ξέρουν αν μπορούν να διαχειριστούν ψυχολογικά αυτή την κατάσταση. 

57%
39%

4%

Κίνητρα συμμετοχής σε Δ.Α

"Ξέρω να προσεγγίζω 
τα παιδιά"

"Τα παιδιά είναι τα πιο 
ευάλωτα"

"Θέλω να τους δώσω 
ό,τι στερήθηκα"
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Πίνακας 13, Διάρκεια συμμετοχής στη δράση. 

3.4.2 Περιεχόμενο δράσης και στόχοι  

Όπως υποστηρίζουν τα υποκείμενα της έρευνας, οι στόχοι της Δημιουργικής 

Απασχόλησης διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα 

φιλοξενίας και τις ανάγκες των παιδιών. Για αυτόν τον λόγο η πλειονότητα των 

στόχων, όπως φαίνεται και  παρακάτω, δεν αφορά στο μαθησιακό περιεχόμενο, αλλά 

στην ψυχαγωγία. Έτσι, μέσα από τα παιχνίδια επιδιώκεται τα παιδιά να επουλώσουν 

όσο γίνεται τα τραύματά τους, να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά, αλλά και να 

μάθουν βασικούς κανόνες ώστε να μπορέσουν μεταγενέστερα να ενταχθούν στη 

σχολική κοινότητα. Αναλυτικά, επιδιώκεται τα παιδιά: 

• «Να χαμογελάσουν», (11%). 

• «Να μάθουν βασικούς κανόνες», (11%). 

• «Να μάθουν να συνεργάζονται», (3%). 

• «Να νιώσουν οικεία και να ξεφύγουν από την προηγούμενη ζωή τους», (8%). 

• «Να ψυχαγωγηθούν», (22%). 

• «Να μάθουν λίγα ελληνικά», (11%). 

• «Να απασχοληθούν δημιουργικά και να μην περιπλανιούνται χωρίς σκοπό», 

(14%). 

• «Να ξεπεράσουν τα τραύματα τους και να εξελιχθούν σε φυσιολογικούς 

ανθρώπους», (20%). 

Με βάση τους στόχους διαμορφώνεται και το περιεχόμενο της δράσης (βλ. Πίνακα 

14), το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περιλαμβάνει: 

• Παιχνίδια, Ζωγραφική, (64%).    
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• Μουσική- Τραγούδια, (19%). 

• Αθλήματα- Γυμναστική, (5%).  

• Αγγλικά, (6%).  

• Θεατρικά παιχνίδια, (6%).      

 

Πίνακας 14, Περιεχόμενο δράσης 

3.4.3 Αποτελέσματα δράσης  

Η σημασία της Δημιουργικής Απασχόλησης έγκειται στα αποτελέσματά της, στην 

εξέλιξη, δηλαδή, ή όχι που σημειώνουν τα παιδιά. Στις συνεντεύξεις, οι 

περισσότεροι/ες εθελοντές/τριες (22/25) τονίζουν ότι τα παιδιά σημείωσαν τεράστια 

πρόοδο σε διάφορα επίπεδα, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν διάφορα γνωρίσματα 

(π.χ υπακοή σε κανόνες, μείωση επιθετικότητας, αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης) απαραίτητα για την ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον και 

μετέπειτα στην ενήλικη ζωή (βλ. Πίνακα 15). Μόνο το 9% των 

συμμετεχόντων/ουσών δηλώνει ότι δεν παρατήρησε καμία εξέλιξη, δικαιολογώντας 

την άποψη αυτή λέγοντας ότι κάθε φορά έβλεπε διαφορετικά παιδιά. Πιο αναλυτικά, 

φαίνεται ότι τα παιδιά: 

• «Έμαθαν βασικούς κανόνες, όπως να περιμένουν σε γραμμή», (18%). 

• «Δεν είναι τόσο επιθετικά», (24%). 

• «Ανοίχτηκαν, δεν είναι τόσο φοβισμένα και άρχισαν να χαμογελάνε», (31%). 

• «Έμαθαν λίγα ελληνικά», (12%). 

• «Έμαθαν λίγα αγγλικά», (6%). 

• «Δεν είχαν εξέλιξη», (9%). 
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Πίνακας 15, Αποτελέσματα δράσης 

Βέβαια, τα υποκείμενα της έρευνας αναφέρονται όχι μόνο στην εξέλιξη των παιδιών 

αλλά και στη δική τους.  Οι είκοσι από τους είκοσι πέντε τονίζουν ότι μετά από τη 

συμμετοχή τους στη Δημιουργική Απασχόληση άρχισαν να εκτιμάνε περισσότερο τα 

απλά πράγματα, να βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τη ζωή τους, ενώ έμαθαν και τι 

σημαίνει να κάνεις κάτι σημαντικό, κ.ά. Επομένως, η δράση αυτή συνέβαλε στην 

εξέλιξη και των δυο πλευρών. 

3.4.4 Δυσκολίες 

Οι δυσκολίες ήταν αδύνατον να μην είναι πολυάριθμες, όταν η ομάδα στόχος 

αποτελείται από παιδιά πρόσφυγες που ζουν σε κέντρα φιλοξενίας (βλ. Πίνακα 16). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αναφέρεται στις άθλιες συνθήκες που 

επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας, καθώς αποτελούν ένα πολύ βασικό παράγοντα 

που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την επιλογή των δραστηριοτήτων της 

δράσης, αλλά και το ποσοστό της επιτυχίας της:  

• «Άσχημες συνθήκες, δεν υπήρχαν υποδομές για να στεγάσουν τόσους  

ανθρώπους»,  (36%). 

• «Πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε μικρό χώρο, μεταδίδονταν ασθένειες», 

(2%). 

• «Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες και είχε πολύ κρύο, αφού ήμασταν σε 

εξωτερικό χώρο», (15%). 

• «Οι πρόσφυγες δεν είχαν ζεστά ρούχα και οι σκηνές τους ήταν μέσα στις 

λάσπες», (4%). 
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Το αμέσως μετά μεγαλύτερο ποσοστό τονίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω 

της διαφορετικής γλώσσας, αλλά και της διαφορετικής κουλτούρας (π.χ τα 

κορίτσια δεν πρέπει να ακουμπήσουν τα αγόρια ή κάποιοι άντρες έχουν πολλές 

γυναίκες): 

• «Δυσκολία συνεννόησης», (17%). 

• «Διαφορετική κουλτούρα, για παράδειγμα χτυπάνε τα παιδιά μπροστά μας»,  

(4%). 

Μια ακόμη δυσκολία αποτέλεσε η συμπεριφορά των παιδιών, καθώς στην αρχή 

ήταν πολύ επιθετικά, πολλές φορές έπαιζαν με αιχμηρά αντικείμενα, δεν ήξεραν να 

συνεργάζονται και δεν υπάκουαν στους κανόνες της δράσης: 

• «Τα παιδιά πετούσαν πέτρες στην αρχή»  (5%). 

• «Επικρατούσε χάος στην αρχή, τα παιδιά τσακώνονταν συνέχεια»,  (4%). 

Οι υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζουν μια σειρά από διάφορες 

δυσκολίες: 

• «Η κοινωνία μας κοιτούσε περίεργα, έλεγαν ότι βοηθάμε τους  τζιχαντιστές», 

(2%). 

• «Υπάρχουν πολλά ασυνόδευτα παιδιά», (2%). 

• «Ήταν ψυχολογικά δύσκολο για μένα να διαχειριστώ την κατάσταση»,  (4%). 

• «Είναι επικίνδυνο για τις γυναίκες να βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας, αν 

δεν υπάρχει άντρας μαζί»,  (5%). 

 

               Πίνακας 16, Δυσκολίες δράσης 
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3.4.5 Συναισθήματα  

Σχετικά με τη συναισθηματική τους κατάσταση, οι εθελοντές/ριες διακρίνονται σε 

τέσσερις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 17). Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 

αυτοί/ες που αισθάνονται ευτυχία όταν βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας επειδή 

συνεισφέρουν έστω και λίγο στη βελτίωση της ζωής των παιδιών. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται τα περισσότερα άτομα που κατάγονται από οικογένειες 

μεταναστών, τα οποία πιθανόν να αισθάνονται ικανοποίηση βοηθώντας, επειδή 

παρομοιάζουν τους/τις πρόσφυγες με τις οικογένειες τους: 

• «Νιώθω ευτυχία γιατί βοηθάω κάνοντας κάτι ουσιαστικό», (31%). 

Στη δεύτερη κατηγορία συναντάται ένα μεγάλο ποσοστό εθελοντών/τριών που 

δηλώνει ότι κατά τη δράση αφοσιώνεται στις δραστηριότητες και δεν επιτρέπει στον 

εαυτό του να σκέφτεται και να νιώθει τίποτα, ώστε να ανταπεξέλθει: 

• «Εκεί είμαι δυνατή, δεν σκέφτομαι τίποτα», (23%). 

Επιπλέον, αρκετοί/ες εθελοντές/ριες υποστηρίζουν ότι διακατέχονται από έντονα 

αρνητικά συναισθήματα όταν βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας, όπως απόγνωση 

και ντροπή, αλλά συνεχίζουν γιατί νιώθουν ότι είναι καθήκον τους: 

•  «Απόγνωση γιατί ήμασταν πολύ λίγοι για να βοηθήσουμε», (4%). 

• «Δεν ένιωθα καλά αλλά ήταν το σωστό μέρος να είμαι», (7%). 

• «Ένιωθα χάλια κα ντρεπόμουν για αυτό που έβλεπα», (8%). 

Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υποκειμένων νιώθει ανάμεικτα 

συναισθήματα, καθώς θλίβεται για αυτά που παρατηρεί αλλά και αισθάνεται καλά 

επειδή προσπαθεί έμπρακτα να βελτιώσει την κατάσταση:  

• «Ένιωθα θλίψη για αυτά που περνούσαν αλλά και καλά γιατί έκανα κάτι έστω 

και ελάχιστο για να βοηθήσω», (23%). 

• «Ανάλογα με την πορεία της δράσης, αν πάει καλά, χαίρομαι, αλλιώς 

απογοητεύομαι και σκέφτομαι τι διαφορετικό μπορούσα να κάνω», (4%). 
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Πίνακας 17, Συναισθήματα 

3.4.6 Σκέψεις 

Στην ερώτηση ποιες σκέψεις δημιουργούνται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μετά 

την ολοκλήρωση της δράσης, οι αποκρίσεις ήταν διαφορετικές και φανερώνουν την 

οπτική από την οποία εξετάζει ο/η καθένας/μία αυτή την εμπειρία και το αντίκτυπο 

που έχει πάνω του/της (βλ. Πίνακα 18).  

Η πλειονότητα των υποκειμένων φαίνεται ότι προβληματίζεται για τις συνθήκες που 

επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας, την ποιότητα της ζωής των προσφύγων στο 

μέλλον, όπως επίσης αναζητά τις αιτίες που οδήγησαν στην προσφυγική κρίση: 

• «Γιατί;»,  (16%). 

• «Σκέφτομαι ότι η κοινωνία θέλει πολλή δουλειά στον ανθρωπιστικό τομέα και 

ότι υπάρχει ελπίδα για τους πρόσφυγες γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον.», 

(4%). 

• «Σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να ζουν καλύτερα τα παιδιά, εγώ φεύγω 

και πάω σπίτι μου, αλλά αυτά μένουν πίσω σε αυτές τις συνθήκες», (20%). 

• «Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήμασταν εμείς εκεί και ότι το χειρότερο είναι πως 

δεν υπάρχει ελπίδα στα μάτια τους», (4%). 

• «Προβληματιζόμουν για το μέλλον τους και για την πιθανότητα να μην έχουν 

κανονική ζωή»,  (8%). 

•  «Αναρωτιέμαι γιατί κατέληξαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση, 

σε τι κοινωνία ζούμε και αν θα μπορούσαν να είναι οι συνθήκες καλύτερες»,  

(8%). 
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• «Απογοητεύτηκα από τις ΜΚΟ, έπρεπε να είχαν οργανωθεί καλύτερα, είναι 

ντροπή να είναι τα παιδιά ξυπόλητα και χωρίς ρούχα», (4%). 

• «Σκέφτομαι ότι δεν ήταν αρκετό αυτό που έκανα, ούτε εγώ ούτε η Ευρώπη»,  

(8%). 

• «Σκεφτόμουν ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο 

πρόβλημα από ανθρωπιστική και πολιτική πλευρά. Στην ιστορία γίνεται αυτό 

συνέχεια, δεν είναι ότι είχαν κακή τύχη, θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση 

τους», (4%). 

• «Πρέπει να βοηθάμε έμπρακτα και όχι να ασκούμε μόνο κριτική», (4%). 

Ένα μικρότερο ποσοστό των εθελοντών/ριών αναλογίζεται την επίδραση αυτής της 

εμπειρίας στη ψυχολογία του: 

• «Σκέφτομαι ότι ενώ πήγα για να βοηθήσω, πήρα περισσότερα», (8%). 

• «Ένιωθα καλά επειδή βοηθούσα και εκτίμησα τη ζωή μου», (8%). 

• «Η εμπειρία αυτή επιδρά στη ψυχολογία σου συνειδητά ή υποσυνείδητα», 

(4%).  

 

Πίνακας 18, Σκέψεις εθελοντών/ριών 
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3.4.7 Εικόνες και Εμπειρίες 

Οι εικόνες και εμπειρίες που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό των 

συμμετεχόντων/ουσών αποτελούν ένα ενδιαφέρον μέρος των συνεντεύξεων, καθώς 

επιτρέπουν στο κοινό να μεταφερθεί νοητά σε ένα κέντρο φιλοξενίας και να γνωρίσει 

τις ιστορίες των προσφύγων. 

Μια ομάδα εθελοντών/ριών αναφέρεται στις θετικές αναμνήσεις από αυτή την 

εμπειρία, εστιάζοντας στα χαμόγελα και στις αγκαλιές των παιδιών:  

• «Τα παιδιά σε αγκαλιάζουν πολύ εύκολα και φεύγοντας σε κρατάνε για να μη 

φύγεις», (25%). 

• «Τα χαμόγελα των παιδιών»,  (7%). 

• «Τα παιδιά και οι γονείς τους με αγκαλιάζουν και με ευχαριστούν για ό,τι 

κάνω», (11%). 

• «Μια οικογένεια μεταφέρθηκε από τις λάσπες της Ειδομένης σε ένα σπίτι 

κοντά μου και βλέπω πώς μεγαλώνουν τα παιδιά της σε υγιές περιβάλλον», 

(4%). 

Οι περισσότεροι/ες όμως, μοιράζονται τις συγκινητικές αναμνήσεις από εικόνες ή 

ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι πρόσφυγες: 

• «Θυμάμαι μωρά με βρώμικα ρούχα να κάθονται μόνα στο πάτωμα, (4%). 

• «Ένα παιδί ήταν σε άσχημη κατάσταση γιατί το είχαν πυροβολήσει τρεις 

φορές, οι γονείς του είχαν σκοτωθεί και ήταν μόνο του με τα αδέρφια του», 

(4%). 

• «Ένας γονιός χτυπούσε δυνατά το παιδί του και κανείς δεν του είπε τίποτα», 

(11%). 

• «Ένα κοριτσάκι ζωγράφισε τον δρόμο προς την ευτυχία και στο τέλος του 

δρόμου ήταν η αγκαλιά της μητέρας της, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία. 

Ακόμα, ένα αγοράκι έκλαιγε επειδή έχασε τη μαμά του», (4%). 

• «Ένα κοριτσάκι σε αναπηρικό αμαξίδιο ζωγράφισε τον εαυτό του στο κέντρο 

σε γκρι χρώμα και στην άλλη μεριά ένα μεγάλο σπίτι στη Γερμανία με 

φωτεινά χρώματα», (4%). 

• «Μου έχουν μείνει τα συρματοπλέγματα στην Ειδομένη, μόνο αυτά χωρίζουν 

τις δύο χώρες», (4%). 
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• «Τρία αγόρια ήθελαν να με κρατάνε από το χέρι συνέχεια και μάλωναν γιατί 

έχω δύο χέρια», (4%). 

• «Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ενώ τα παιδιά δεν έχουν τίποτα, φαίνονται 

χαρούμενα, σε αντίθεση με τα δικά μας παιδιά που ζητάνε τα πάντα και δεν 

είναι ποτέ ευχαριστημένα. Μια φορά ρώτησα ένα αγόρι πού είναι οι γονείς 

του και μου απάντησε: Me here alone», (4%). 

• «Μου έκανε εντύπωση η επιθετικότητα των παιδιών, αν αύριο γίνουν 

τρομοκράτες ή τζιχάντ δεν θα τα δικαιολογήσει κανείς», (4%). 

• «Την πρώτη φορά που πήγαμε σκουπίζαμε και τα παιδιά μας κοιτούσαν 

περίεργα. Μόλις αντιλήφθηκαν πώς πιάνεται η σκούπα, τις άρπαξαν και 

άρχισαν να καθαρίζουν για να αλλάξουν όσο μπορούν την κατάσταση και να 

προσφέρουν στους εαυτούς τους ένα καλύτερο περιβάλλον», (4%). 

• «Μια οικογένεια ενώ είχε περπατήσει 6 μήνες, απογοητεύτηκε και επέστρεψε 

στο Αφγανιστάν και μία άλλη όχι μόνο έχασε δύο παιδιά στον δρόμο, έπιασε 

φωτιά η σκηνή της και έχασε τα πάντα», (4%). 

• «Ένα παιδί από το Πακιστάν, ενώ τον είχαν απαγάγει και τον μαχαίρωσαν, 

είπε ότι δεν έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από αυτή την εμπειρία γιατί 

περιμένει τα καλύτερα που θα έρθουν. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν 

υπάρχει ελπίδα για αυτό το παιδί», (4%). 

• «Μια μητέρα μου έδωσε ένα μωρό βρεγμένο και δεν μπόρεσα να του βρω 

ρούχα. Επίσης, μια κοπέλα μου είπε την ιστορία της, οι γονείς της πνίγηκαν, 

αυτή ξέφυγε από το isis και είχε μια ουλή από σφαίρα», (4%). 

 

3.4.8 Σύγκριση με άλλες εθελοντικές δράσεις 

Όλα τα υποκείμενα τονίζουν την αξία της δράσης και υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί 

να συγκριθεί με κανέναν άλλον εθελοντικό τομέα που έχουν ασχοληθεί, λόγω των 

δυσκολιών και της αναγκαιότητάς της. Ενδεικτικά καταγράφονται κάποιες από τις 

απόψεις τους παρακάτω: 

• «Μεγάλη διαφορά, η δράση είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά θύματα 

πολέμου», (64%). 

• «Δεν συγκρίνεται, τότε νόμιζα ότι βοηθούσα, ενώ τώρα ξέρω ότι βοηθάω 

ουσιαστικά», (8%). 
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• «Δεν συγκρίνεται, σε αυτήν την περίπτωση κάνεις τη μικρή σου επανάσταση 

για να αλλάξει ο κόσμος», (4%). 

• «Η δράση αυτή δε συγκρίνεται με καμία άλλη, λόγω των δύσκολων 

συνθηκών», (8%). 

3.5  Στάση προς άλλο/η πρόσφυγα 

Η τελευταία κατηγορία της έρευνας διερευνά τη στάση των εθελοντών/ριών απέναντι 

στον/η πρόσφυγα. Η στάση προς τον/τη άλλο/η ορίζεται ως η διαδικασία κατασκευής 

και ερμηνείας διαφορετικών ανθρώπων και τόπων (Mowforth & Munt, 2003).  

Όπως αναφέρει και η Lawrence Cahoone (1996), οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

δημιουργούν διχοτομίες ανάμεσα στον εαυτό τους και στους/στις άλλους/ες. Ό, τι 

παρουσιάζεται ως πολιτισμική μονάδα/ενότητα (οι άνθρωποι, η γλώσσα, οι 

αντιλήψεις, κ.ά), παραμένει στην ενότητά του μόνο μέσα από μία ενεργή διαδικασία 

αποκλεισμού, αντιπαράθεσης και ιεραρχικής κατάταξης. Τα διαφορετικά φαινόμενα ή 

ενότητες παρουσιάζονται ως ξένα ή «άλλα», λόγω της ανάγκης για δημιουργία ενός 

ιεραρχικού συστήματος, κατά το οποίο η μία ενότητα παρουσιάζεται ως προνομιούχα 

και η άλλη απαξιώνεται.  

Ο παραπάνω τρόπος σκέψης υιοθετείται από τις δυτικές κοινωνίες, καθώς σύμφωνα 

με τον Edward Said (2003), η ευρωπαϊκή κουλτούρα απέκτησε τη δύναμη και την 

ταυτότητά της, υποβιβάζοντας τις χώρες της Ανατολής. Για παράδειγμα, μέχρι και 

σήμερα οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούν ότι χαρακτηρίζονται από λογική, ειρηνική 

διάθεση και ανθρωπιστικές αξίες, όπως ελευθερία και αλληλεγγύη, σε αντίθεση με τις 

ανατολικές χώρες  που διακατέχονται από αφέλεια και φανατισμό λόγω της 

μουσουλμανικής θρησκείας. Επομένως, παρακάτω διερευνάται η υιοθέτηση ή όχι των 

συγκεκριμένων απόψεων για τους/τις πρόσφυγες από τους/τις εθελοντές/ριες. 

3.5.1 Συνειρμοί λέξης πρόσφυγας  

Το ερώτημα σχετικά με τους συνειρμούς της λέξης πρόσφυγας αποκαλύπτει τις 

βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά των υποκειμένων για το θέμα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των ατόμων δεν επηρεάζονται από τα δημογραφικά τους 

στοιχεία. 
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Η λέξη «πόλεμος» αναφέρεται τις περισσότερες φορές (12), με τεράστια διαφορά από 

τις υπόλοιπες, επιλογή που δικαιολογείται επειδή ο ίδιος αποτελεί και την αρχή της 

προσφυγικής κρίσης. Με τα αμέσως μικρότερα ποσοστά συναντώνται οι λέξεις 

«παιδιά», «πόνος» και «στεναχώρια», καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες προσπάθησαν 

να λυτρώσουν τα παιδιά από τον πόνο που βιώνουν. 

Πιο αναλυτικά, οι λέξεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτές που 

έχουν θετικά σημαινόμενα και συνδηλώνουν μια αισιόδοξη οπτική του θέματος και 

σε αυτές που παρουσιάζουν τα δεινά του πολέμου και τις επιπτώσεις του στους 

ανθρώπους. Σχετικά με την πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται αρκετές λέξεις που 

υποδηλώνουν την αρχή σε μία νέα πατρίδα και υποδηλώνουν τη θετική πρόθεση 

των υποκειμένων να βοηθήσουν τους/τις πρόσφυγες να ενσωματωθούν στην Ελλάδα 

ως ισότιμα μέλη: 

• Καινούρια αρχή, (1%).                            

• Ταξίδι, (3%).   

• Βοήθεια, (3%).   

• Ευπρόσδεκτος,  (1%). 

• Όχι τόσο διαφορετικός,  (1%). 

• Άσυλο, (1%). 

• Χώμα, (1%). 

• Πατρίδα, (1%). 

Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή περικλείονται και διάφορες αξίες, συνδηλώνοντας 

την ανάγκη των υποκειμένων να μεταδώσουν ένα ανθρωπιστικό μήνυμα: 

• Παιδιά, (4%).  

• Άνθρωπος, (3%).    

• Ειρήνη, (1%). 

• Αλληλεγγύη,  (1%). 

• Ανθρωπισμός, (1%). 

• Ελπίδα, (1%). 

Η πλειονότητα των εθελοντών/ριών όμως ανατρέχει συνειρμικά σε συναισθηματικά 

φορτισμένες λέξεις, γεγονός που δικαιολογείται από την τραγική θέση στην οποία 

έχουν περιέλθει οι πρόσφυγες. Έτσι, αναφέρουν διάφορες λέξεις που υποδηλώνουν 

την εναντίωσή τους με αυτά που συμβαίνουν, τη θλίψη τους και ενδεχομένως τον 

οίκτο τους για αυτούς τους ανθρώπους: 

• Πόνος, (4%).   

• Πόλεμος, (17%).   

• Θάνατος, (1%). 

• Αδικία, (3%).  

• Κλάματα, (1%). 

• Βία, (1%). 
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Κάποιοι/ες άλλοι/ες χρησιμοποιούν λέξεις που δείχνουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες για να επιβιώσουν και τα βάσανα που βιώνουν, 

υποδηλώνοντας τη λύπη τους αλλά και την έκκληση προς όλους τους ανθρώπους για 

βοήθεια:  

• Ανάγκη, (3%).   

• Δύσκολη ζωή, (3%).   

• Άπλυτος, (1%). 

• Κρύο,  (1%). 

• Επιβίωση, (1%).  

• Φτώχεια, (1%). 

• Θάλασσα, (1%). 

• Υποφέρω, (1%). 

• Αγώνας, (1%). 

Ακόμα, ένα μεγάλο ποσοστό επικεντρώνεται με διάφορες λέξεις στην εκδίωξη των 

προσφύγων με τη βία από το σπίτι τους, την οικογένειά τους και την πατρίδα τους, 

καθώς πρόκειται για το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν:

• Ερημιά, (1%). 

• Εκδίωξη, (1%). 

• Ρατσισμός, (1%).  

• Ξεριζωμός, (3%).    

• Αποχωρισμός από οικογένεια, 

(1%). 

• Μακριά από το σπίτι σου, 

(1%). 

• Έλλειψη σπιτιού, (1%). 

• Μετακίνηση εξ ανάγκης/ με τη 

βία, (1%). 

• Καταδίωξη, (1%). 

• Ξενιτιά, (3%).  

Μία άλλη ομάδα εθελοντών/τριών εστιάζει στα συναισθήματα που νιώθουν οι 

πρόσφυγες, γεγονός που σημαίνει ότι προσπαθώντας να τους καταλάβουν, 

τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση τους (ενσυναίσθηση): 

• Απεγνωσμένος, (1%).  

• Απελπισία, (3%).    

• Ταλαιπωρία, (1%). 

• Στενοχώρια, (4%)     

Τέλος, τρεις εθελόντριες προχωρούν νοητά στο μέλλον και συνειδητοποιούν ότι 

χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αναμονή για μία καλύτερη ζωή: 

• Αναμονή, (1%). 

• Τι θα γίνει, (1%). 

• Άγνωστο, (1%). 

 

3.5.2 Ανταπόκριση των Ελλήνων  
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Σχετικά με την αντίδραση των Ελλήνων απέναντι στους/στις πρόσφυγες, οι απόψεις 

των υποκειμένων διαφέρουν αρκετά, ανεξάρτητα όμως από τα δημογραφικά τους 

στοιχεία (βλ. Πίνακα 19). Οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες (55%) αναφέρουν 

ότι οι Έλληνες δεν παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά και  διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες. Βέβαια, οι απόψεις διίστανται ως προς το κατά πόσο οι αντιδράσεις 

ήταν ακραίες ή ουδέτερες: 

• «Είναι τρεις κατηγορίες, αυτοί που βοήθησαν έμπρακτα, αυτοί που είναι 

αρνητικοί και οι αδιάφοροι»,  (30%). 

• «Οι Έλληνες είμαστε πολύ ακραίοι, οι μισοί είναι πολύ υπέρ και οι άλλοι 

μισοί είναι πολύ κατά»,  (15%). 

• «Είναι ουδέτερη η ανταπόκριση, δεν είχαμε ακραίες αντιδράσεις από καμιά 

πλευρά», (5%). 

• «Κάποιοι βοηθάνε και κάποιοι είναι ξενοφοβικοί, επηρεάζονται από τα 

ΜΜΕ», (5%). 

Ένα ποσοστό συμμετεχόντων/ουσών τονίζει ότι κατά την άποψη του, οι Έλληνες δεν 

ήταν ιδιαίτερα θετικοί προς τους/τις πρόσφυγες: 

• «Οι νέοι δεν είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι κοινωνικά και όσοι βοηθάνε 

το κάνουν για τα μάτια του κόσμου, η Ευρώπη βοήθησε παραπάνω», (15%). 

• «Απαράδεκτη η συμπεριφορά των Ελλήνων, δε μπορείς να βρίζεις ένα 

άνθρωπο που έχασε την οικογένειά του από βόμβα, περπάτησε χιλιόμετρα και 

πέρασε με βάρκα στην Ελλάδα», (15%). 

Τέλος, μια μικρή ομάδα πιστεύει ότι οι κάτοικοι βοήθησαν τους/τις πρόσφυγες και 

ήταν θετικά προσκείμενοι/ες, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα παρακάτω: 

• «Είμασταν πιο θερμοί από άλλα κράτη, όμως μπορούσαμε να κάνουμε 

περισσότερα σαν κοινωνία αν βοηθούσε περισσότερο το κράτος»,  (5%). 

• «Έχω εκπλαγεί από το πόσο βοήθησαν οι άνθρωποι, παρά την ξενοφοβία στην 

Ελλάδα»,  (5%). 

• «Οι Έλληνες έχουν δείξει αντοχή και συμπόνια, αλλά τώρα η υπομονή τους 

εξαντλείται»,  (5%).  
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Πίνακας 19, Αντίδραση της Ελλάδας στην προσφυγική κρίση 

3.5.3 Αποτελέσματα της άφιξης των προσφύγων για τη χώρα 

Τα υποκείμενα φαίνεται να διατηρούν θετική στάση απέναντι στους/στις πρόσφυγες, 

αλλά προβληματίζονται για τον τρόπο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης από το 

ελληνικό κράτος (βλ. Πίνακα 20). Συγκεκριμένα, η πλειονότητα δηλώνει ότι οι 

πρόσφυγες θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα, αν ενσωματωθούν στην 

κοινωνία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν στο περιθώριο 

και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, όπως παραβατική συμπεριφορά, 

συγκρούσεις, κ.ά. Επομένως, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εξαρτάται από τις 

αποφάσεις του ελληνικού κράτους και της Ευρώπης κατά πόσο οι πρόσφυγες θα 

αποτελέσουν θετική ή αρνητική αλλαγή για την ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά 

καταγράφονται παρακάτω κάποιες απόψεις:  

• «Δεν επηρέασαν αρνητικά την οικονομία, θα δείξει ανάλογα πώς θα  

συνεχιστεί η κατάσταση. Πάντως το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε τώρα κα 

όχι να δούμε την επίδραση σε μάς», (8%). 

• «Θετική η επίδραση γιατί δημιουργούνται σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο 

χωρών, αρνητική γιατί η εξαθλίωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παραβατική 

συμπεριφορά», (4%).   

• «Η αλληλεπίδραση με άλλες νοοτροπίες είναι θετική, αλλά υπάρχουν πολλές 

πρακτικές δυσκολίες», (4%).   

• «Η άφιξη των προσφύγων είναι υποκινούμενη, αυτοί και εμείς είμαστε 

θύματα. Αν το χειριζόμασταν αλλιώς η άφιξή τους θα ήταν θετική», (4%).   
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• «Ενώ εμείς είμαστε θετικοί να βοηθήσουμε, δεν υπάρχει πρόοδος στην 

κατάσταση, οι πρόσφυγες μένουν στάσιμοι, οπότε λογικό είναι αν εκραγούν 

και να γίνει πολύ δύσκολη η συμβίωση», (4%).   

• «Θα είναι θετική, αν ενταχθούν στην κοινωνία (εργατικό δυναμικό, 

πολιτισμική επιρροή)»,  (12%) 

• «Θα είναι θετική μόνο αν ενταχθούν ή αν ανοίξουν τα σύνορα, όσο μένουν 

εγκλωβισμένοι και γκετοποιούνται οδηγούνται στην εγκληματικότητα»,  

(16%).  

Ακόμα, ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η άφιξη των προσφύγων θα προβεί 

θετική για τη χώρα, κυρίως από οικονομική και διαπολιτισμική άποψη: 

• «Η άφιξη των προσφύγων είναι θετική, γιατί θα γνωρίσουμε καινούριους 

πολιτισμούς και ανθρώπους»,  (4%).   

• «Θετική, γιατί είναι μία ευκαιρία να καταγραφούν οι Έλληνες ως δημοκράτες 

ή όχι», (4%).   

• «Οι πρόσφυγες μπορούν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία, η οποία θα 

γίνει πιο διαπολιτισμική παρά την κρίση»,  (16%). 

• «Οι πρόσφυγες άφησαν πολλά λεφτά στη χώρα», (4%).    

Τέλος, μία μικρότερη ομάδα εθελοντών/ριών θεωρεί ότι οι πρόσφυγες θα 

δημιουργήσουν προβλήματα στη χώρα, λόγω της τωρινής δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης: 

• «Όχι θετική επίδραση, γιατί η χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει τόσους 

ανθρώπους», (8%). 

• «Αρνητική, γιατί είναι ήδη δύσκολη η κατάσταση, είναι το κερασάκι στην 

τούρτα», (4%). 

• «Η χώρα δεν ήταν έτοιμη οικονομικά να τους δεχτεί», (8%).         

Σε αυτή την ερώτηση, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η υπηκοότητα και η ηλικία φαίνεται 

να επηρεάζουν τις απαντήσεις των υποκειμένων. Για παράδειγμα, η μόνη 

συμμετέχουσα που τοποθετείται «δεξιά», αναφέρει ότι «Εδώ δε μπορούμε να 

συντηρήσουμε τους εαυτούς μας, θα συντηρήσουμε τους άλλους που δεν είναι 

Έλληνες;», απάντηση που συνδηλώνει την υιοθέτηση της διάκρισης των ανθρώπων με 

βάση την εθνικότητα. Βέβαια, τρία από τα πέντε υποκείμενα που θεωρούν ότι οι 
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πρόσφυγες αποτελούν κίνδυνο για τη χώρα τοποθετούνται στον αριστερό και 

κεντροαριστερό πολιτικό χώρο, ενώ ο άντρας εθελοντής που τοποθετείται 

«κεντροδεξιά» έχει την αντίθεση άποψη. 

Όσον αφορά στην ηλικία και την υπηκοότητα, τα τρία από τα πέντε υποκείμενα που 

πιστεύουν ότι η επίδραση της προσφυγικής κρίσης θα αποβεί αρνητική οικονομικά 

για τη χώρα, είναι γυναίκες άνω των 40 ετών και οι δύο κατάγονται και από το 

εξωτερικό, γεγονός για το οποίο, όπως αναφέρουν, έχουν αντιμετωπίσει ρατσιστική 

συμπεριφορά. Επομένως, πιθανόν, λόγω των βιωμάτων τους, να έχουν απογοητευτεί 

από την τωρινή κατάσταση και να αντικρίζουν το μέλλον με απαισιοδοξία.  

 

Πίνακας 20, Αποτελέσματα για τη χώρα 

3.5.4 Αποτελέσματα της άφιξης των προσφύγων για τους/τις ίδιους/ες 

Οι απαντήσεις των υποκειμένων σχετικά με το πώς θεωρούν ότι θα είναι η ζωή των 

προσφύγων στην Ελλάδα είναι παρόμοιες, καθώς σχεδόν όλοι/ες θεωρούν ότι οι 

πρόσφυγες θα βιώσουν πολυάριθμες δυσκολίες, μέχρι να ενσωματωθούν και να 

ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, λόγω της οικονομικής κατάστασης, της ξενοφοβίας και 

τους τεράστιου αριθμού του προσφυγικού πληθυσμού (βλ. Πίνακα 21). Το 56% 

δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να τους προσφέρει 

τη ζωή που ονειρεύονται, οπότε θα ήταν καλύτερα για αυτούς/ες να αναζητήσουν την 

τύχη τους σε κάποια άλλη χώρα. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις: 

• «Θα είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια αλλά μετά θα αφομοιωθούν», (12%) 

• «Δύσκολα γιατί δεν υπάρχουν υποδομές,( κράτος, νόμοι, σπίτια)», (56%) 

• «Δε θα είναι αυτό που ονειρεύονται, η χώρα δεν μπορεί να τους προσφέρει 

πολλά»,  (12%) 
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• «Θα είναι πολύ δύσκολα, προτιμότερο είναι να φύγουν οι περισσότεροι και να 

μείνουν λίγοι που θα μπορούν να ενσωματωθούν, ώστε να αποκτήσουν τη 

ζωή που τους αξίζει», (4%). 

• «Καλύτερη από ό,τι στη Συρία, αλλά λόγω της προκατάληψης για τη 

διαφορετική θρησκεία και αντιλήψεις, δυστυχώς δε θα μπορέσουν να 

ενσωματωθούν εύκολα», (4%). 

• «Δύσκολη γιατί το ευρύτερο παγκόσμιο κλίμα δεν είναι δημοκρατικό», (4%). 

• «Δεν ξέρω πραγματικά, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων με πολύ 

διαφορετικά εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, κ.ά),  (4%). 

Μόνο μία εθελόντρια παρουσιάζεται αισιόδοξη για το μέλλον, δηλώνοντας τα εξής: 

«Φαντάζομαι θα βελτιωθεί, δεν νομίζω η ελληνική κοινωνία να τους απορρίψει», 

(4%). 

Η συγκεκριμένη εθελόντρια κατάγεται από την Αλβανία, οπότε μπορεί να 

τοποθετήσει πιο εύκολα τον εαυτό της στη θέση των προσφύγων και λογικά ελπίζει 

ότι θα ενσωματωθούν στην Ελλάδα, όπως τα κατάφερε και η ίδια. Το γεγονός ότι μία 

μετανάστρια μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τη χώρα, ενώ οι ίδιοι/ες οι Έλληνες/ίδες 

θεωρούν ότι το κράτος τους δεν μπορεί να προσφέρει στους/στις πρόσφυγες μια 

καλύτερη ζωή, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και φανερώνει μια θετική όψη της 

ελληνικής κοινωνίας. 

 

Πίνακας 21, Ζωή προσφύγων στην Ελλάδα 

3.5.5 Ένταξη παιδιών στην τυπική εκπαίδευση 
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Όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, όλοι/ες οι 

συμμετέχοντες/ουσες πιστεύουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει η φοίτησή  

τους στο σχολείο, για να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και να αποκτήσουν τα 

εχέγγυα για ένα καλύτερο μέλλον. Το σημείο όπου διχάζονται οι απόψεις τους είναι 

στο κατά πόσο πρέπει οι πρόσφυγες να φοιτήσουν σε ξεχωριστά τμήματα μέχρι να 

μάθουν τη γλώσσα ή από την αρχή στις ίδιες τάξεις με τα υπόλοιπα παιδιά (βλ. 

Πίνακα 22). Οι απαντήσεις φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις πολιτικές 

πεποιθήσεις και το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων, καθώς τα άτομα που 

υιοθετούν «δεξιά» και «κεντροδεξιά» πολιτική ιδεολογία εντάσσονται στην πρώτη 

κατηγορία, όπως επίσης και τα περισσότερα υποκείμενα με αρκετά υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο (μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ενώ οι φοιτήτριες ή απόφοιτες παιδαγωγικών 

σχολών εντάσσονται κυρίως στη δεύτερη. 

Δώδεκα από τους/τις εθελοντές/τριες υποστηρίζουν την πρώτη άποψη, λέγοντας ότι: 

• «Πρέπει να πάνε σε τάξεις μόνα τους και αφού μάθουν τη γλώσσα να 

ενταχθούν στις κανονικές τάξεις, γιατί αν ξεκινήσουν κατευθείαν δε θα 

καταλαβαίνουν τίποτα και θα μείνει πίσω και η υπόλοιπη τάξη», (48%). 

Οι υπόλοιποι/ες δεκατρείς δικαιολογούν τη γνώμη τους με τα παρακάτω 

επιχειρήματα: 

• «Πρέπει να ενταχθούν, επειδή έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και θα 

μπορέσουν να ενταχθούν πιο εύκολα στην κοινωνία», (28%). 

• «Ναι, μαθαίνουν γρήγορα ελληνικά, θα προσαρμοστούν και θα νιώσουν ίσοι 

με τους άλλους», (4%). 

• «Πρέπει να ενταχθούν αλλά και να οργανωθεί το σχολείο, να προσαρμοστεί 

στις νέες ανάγκες», (4%). 

• «Πρέπει να  ενταχθούν τα προσφυγόπουλα, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν από 

μικρά διαφορετικούς πολιτισμούς, σκέψεις, ιδέες», (16%). 
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Πίνακας 22, Ένταξη παιδιών στο σχολείο 
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4. Συζήτηση 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του κοινωνικού προφίλ και των 

κινήτρων των εθελοντών/ριών που ασχολούνται με τη Δημιουργική Απασχόληση 

παιδιών προσφύγων. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιούνται είκοσι πέντε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις, είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω του διαδικτύου, με 

εθελοντές/τριες που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις μήνες στο συγκεκριμένο 

πεδίο. H έρευνα είναι κυρίως ποιοτική και οι συνεντεύξεις αναλύονται με βάση την 

μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την έρευνα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων, φαίνεται ότι πρόκειται 

κυρίως για γυναίκες με ελληνική υπηκοότητα, καταγόμενες από οικογένεια 

μεταναστών, από 18-25 ετών, φοιτήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 

προηγούμενη εθελοντική δράση, ενώ οι πολιτικές τους πεποιθήσεις 

κυμαίνονται από το «κέντρο» ως τα «αριστερά». Τα παραπάνω αποτελέσματα 

συνάδουν με τη σχετική έρευνα8 του 2012, υποδεικνύοντας ότι τα τελευταία 

πέντε χρόνια δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα το προφίλ των ανθρώπων που 

δραστηριοποιούνται εθελοντικά στην Ελλάδα. Επίσης, επιβεβαιώνεται και η 

υπόθεση της εργασίας, σύμφωνα την οποία οι περισσότερες εθελόντριες είναι 

γυναίκες, νεαρής ηλικίας, με προηγούμενη εθελοντική δράση σε άλλους 

τομείς. 

 

Από τα στοιχεία που αναφέρονται, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

χαοτική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών (24/25 γυναίκες), καθώς 

επιβεβαιώνει την επίδραση που ασκούν μέχρι σήμερα οι φυλετικές 

ταυτότητες, οι οποίες αναπαράγονται ακόμα από το σύγχρονο σχολείο. Ο 

κοινωνικά κατασκευασμένος ρόλος των γυναικών επιτάσσει να 

ευαισθητοποιούνται για τα μικρά παιδιά και για άλλες ευάλωτες ομάδες λόγω 

της μητρικής τους φύσης (Κουτμερίδου, 2006).  

                                                 

1. 8 («Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης του 

Εθελοντισμού στην Ελλάδα», 2012). 
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Φαίνεται ότι ευαισθητοποιούνται και κινητοποιούνται περισσότερο οι νέοι 

άνθρωποι (18-25 ετών), επομένως δημιουργείται η ελπίδα για την εδραίωση 

μιας ισχυρής Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό είναι υψίστης 

σημασίας, αφού η Κοινωνία Πολιτών αποτελεί «σχολείο δημοκρατίας», το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια δημοκρατική μεταρρύθμιση της κοινωνίας, 

με σεβασμό σε κάθε διαφορετικότητα (Μπακογιάννη, 2015). 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ποσοστό των απογόνων από οικογένειες 

μεταναστών (40%), καθώς φαίνεται ότι τα βιώματα των προγόνων τους 

τους/τις συνέδεσαν με τους/τις σημερινούς/ες πρόσφυγες και τους/τις 

επέβαλαν να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι/ες πρώην πρόσφυγες επέλεξαν να 

υποστηρίξουν έμπρακτα τους/τις Σύριους/ες, φιλοξενώντας τους στα σπίτια 

τους και καλώντας όλον τον κόσμο να ενισχύσει την προσπάθειά τους 

(Δεμέτης, 2016). 

 

2.  Τα περισσότερα υποκείμενα δηλώνουν ότι αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν εθελοντικά επειδή γνώρισαν από κοντά ή από τα ΜΜΕ 

τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι πρόσφυγες, τις δυσκολίες και τις ελλείψεις 

που αντιμετωπίζουν. Ένα μικρότερο ποσοστό αφορά στα υποκείμενα με 

προηγούμενη εθελοντική δράση, τα οποία κινητοποιούνται σε οποιαδήποτε 

κατάσταση υπάρχει ανάγκη. Οι εθελοντές/ριες επιλέγουν συγκεκριμένα τη 

Δημιουργική Απασχόληση γιατί ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά 

με τα παιδιά (εκπαιδευτικοί, εθελοντική εργασία  σε ομάδες/κατασκηνώσεις, 

κ.ά) ή επειδή θεωρούν ότι τα ίδια αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα. 

 

Φαίνεται, λοιπόν, πως αισθάνονται ότι είναι καθήκον τους να μη μείνουν 

αδρανείς αδιαφορώντας για τον τεράστιο αριθμό προσφύγων, αλλά να 

βρεθούν στο επίκεντρο των γεγονότων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για την Ελλάδα, διότι δείχνει ότι ενώ τοποθετείται πολύ χαμηλά 

στα ποσοστά του εθελοντισμού ανά τον κόσμο9, υπάρχουν άνθρωποι, οι 

                                                 

9 Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Charities Aid Foundation, η Ελλάδα βρίσκεται στην 

135η θέση στον εθελοντισμό επί 135 χωρών (Μπακογιάννη, 2015). 



73 

 

οποίοι υιοθετώντας τις αξίες του ανθρωπισμού και του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα, αφιερώνουν χρόνο, χρήματα και αγάπη για να βοηθήσουν 

με τον τρόπο τους μια ομάδα συνανθρώπων τους. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το 

οποίο «Καμία χώρα δεν έχει χτυπηθεί τόσο έντονα από την κρίση. Καμία χώρα 

δεν έχει ανταποκριθεί με τόση συνεπή ανθρωπιά στην ανθρωπιστική κρίση των 

προσφύγων» («Οι Ελληνες διδάσκουν ανθρωπιά και αλληλεγγύη σε όλο τον 

κόσμο», 2015). 

 

3. Για τα υποκείμενα ο εθελοντισμός σημαίνει: αλληλεγγύη, προσφορά, πράξη  

χωρίς χρήματα, καθήκον, συνάνθρωπος. Μέσω αυτού κερδίζουν σημαντικές 

εμπειρίες, γνωρίζουν διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισμούς, αποκτούν 

ένα σκοπό στη ζωή τους και αισθάνονται μεγάλη ικανοποίηση γιατί νιώθουν 

ότι κάνουν κάτι σημαντικό. Τονίζουν την αξία των εθελοντικών δράσεων και 

για τους/τις ίδιους/ες καθώς εξελίσσονται ως άνθρωποι, αλλά και για το 

σύνολο της κοινωνίας, αφού συμβάλλουν στην επίλυση διάφορων κοινωνικών 

προβλημάτων. Σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών Ban Ki-moon10: «Ο εθελοντισμός είναι πηγή δύναμης για την κοινότητα, 

προσαρμοστικότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί να επιφέρει 

θετικές κοινωνικές αλλαγές με το να καλλιεργεί το σεβασμό για ποικιλία, 

ισότητα και τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ατού της 

κοινωνίας.»  

 

4. Όσον αφορά στη Δημιουργική Απασχόληση, τα περισσότερα υποκείμενα 

συμμετέχουν από τρεις έως πέντε μήνες και θα ήθελαν να συνεχίσουν και στο 

μέλλον, καθώς δηλώνουν ότι είναι μία δράση που τους/τις ευχαριστεί και δίνει 

νόημα στη ζωή τους.  

 

5. Το περιεχόμενο της δράσης περιλαμβάνει κυρίως παιχνίδια και ζωγραφική, 

μουσική και τραγούδια. Οι κυριότεροι σκοποί της δράσης είναι η ψυχαγωγία 

των παιδιών, η υπέρβαση των τραυματικών τους εμπειριών και η δημιουργική 

απασχόληση του χρόνου τους. Όπως αναφέρουν οι εθελοντές/τριες, η δράση 

                                                 

10(Αναφέρεται στο Καρατσίκης, 2013).  
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διαδραματίζει πολύ  σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών και τα 

αποτελέσματά της είναι εμφανή. Για παράδειγμα, άρχισαν να χαμογελάνε πιο 

συχνά, έμαθαν βασικούς κανόνες και μειώθηκε η επιθετικότητά τους. 

  

Η Awet Andemicael (2011), αναφέρεται στην αξία της δράσης, καθώς 

προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες 

για ελεύθερο χρόνο και διασκέδαση, έκφραση (π.χ μέσω μουσικής, 

ζωγραφικής), θεραπεία των ψυχολογικών τραυμάτων, όπως και συμμετοχή 

στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή.  

 

6. Οι δυο κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές/ριες είναι οι 

άθλιες συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας σε συνδυασμό με την έλλειψη 

υποδομών και η διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα των προσφύγων. 

 

7. Τα υποκείμενα κατά τη διάρκεια της δράσης, νιώθουν είτε ευτυχία επειδή 

βοηθούν παιδιά που το έχουν ανάγκη, είτε ανάμεικτα συναισθήματα, διότι, 

ενώ θλίβονται για την κατάσταση, ικανοποιούνται από την προσπάθειά τους. 

Αντίστοιχα, οι σκέψεις τους επικεντρώνονται στο τι μπορούν να κάνουν για 

να βελτιώσουν τη ζωή αυτών των παιδιών και στο γιατί τα ίδια έχουν 

υποχρεωθεί να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. 

 

8. Αναφορικά με τις εμπειρίες που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό των 

εθελοντών/ριών, ξεχωρίζουν οι ευχάριστες αναμνήσεις, όπως τα χαμόγελα 

των παιδιών, αλλά και οι δυσάρεστες όπως οι ιστορίες τους ή οι συνθήκες της 

ζωής τους. Λόγω των έντονων αυτών εικόνων και των δυσκολιών, όλα τα 

υποκείμενα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη δράση δεν 

μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. 

 

9. Οι εθελοντές/ριες φαίνεται να διατηρούν θετική στάση απέναντι στους/στις 

πρόσφυγες και θεωρούν ότι έχουν κοινά, όπως και διαφορετικά πολιτισμικά 

στοιχεία. Το σημείο που τους προβληματίζει έντονα είναι ο τρόπος 

διαχείρισης αυτού του φαινομένου κοινωνικής παθογένειας από το ελληνικό 

κράτος. Συγκεκριμένα, φοβούνται ότι, αν οι πρόσφυγες παραμείνουν 

εγκλωβισμένοι/ες στα κέντρα φιλοξενίας για πολύ καιρό ακόμα, θα 
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περιθωριοποιηθούν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να ενσωματωθούν στον 

κοινωνικό ιστό και είναι πιθανόν να προβούν σε παραβατική και βίαιη 

συμπεριφορά. Ο φόβος αυτός των εθελοντών/ριών είναι δικαιολογημένος, 

καθώς όπως αναφέρουν οι Μαρία Σαμολαδά και Θεοδώρα Καρακιουλάχ 

(2016), οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης θα οδηγήσουν σε καταστάσεις βίας και 

εξέγερσης, οπότε είναι υποχρέωση της Πολιτείας να δράσει έγκαιρα, 

προκειμένου να μη καταστούν τα κέντρα φιλοξενίας εκκολαπτήρια 

εγκληματικότητας. 

 

10. Λόγω αυτής της κατάστασης, οι εθελοντές/τριες τονίζουν ότι είναι 

απαραίτητο να ξεκινήσουν τα παιδιά να φοιτούν στα σχολείο, είτε μαζί με τα 

παιδιά των Ελλήνων, είτε σε ξεχωριστά τμήματα, ώστε να ενσωματωθούν 

στην ελληνική κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για να  

γνωρίσουν τα παιδιά έναν άλλο τρόπο ζωής και για να αποκτήσουν τα εχέγγυα 

για να ζήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Άλλωστε, μόνο η ίδια μπορεί να 

προστατέψει από την παραβατικότητα, επιβεβαιώνοντας τη φράση «όταν 

ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή11» (Σαμολαδά & Καρακιουλάχ, 2016). 

Η έρευνα, βέβαια, λόγω του σχετικά μικρού δείγματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

απόλυτα συμπεράσματα ούτε εξαντλεί όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με τους/τις 

εθελοντές/ριες και την Απασχόληση των προσφύγων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 

να διερευνηθεί περαιτέρω το προφίλ και οι εμπειρίες των ατόμων που 

κινητοποιήθηκαν στις αρχές της προσφυγικής κρίσης και κυρίως στην Ειδομένη ή 

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Συνοψίζοντας, η έρευνα οδηγεί σε δύο ευρύτερα συμπεράσματα. Αρχικά, φαίνεται η 

αξία της Δημιουργικής Απασχόλησης, διότι ως μορφή της Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

συμβάλλει στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης με παιδαγωγικά μέσα, μέσω της 

μετάδοσης γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για να αρχίσουν οι 

πρόσφυγες να κρίνουν το περιβάλλον τους και να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την 

περιθωριοποίησή τους.  

 

                                                 

11 Απόφθεγμα του  Γάλλου συγγραφέα Hugo, Victor, (1802-1885). 
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Ακόμα, φαίνεται ότι στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης ξεχωρίζουν κάποιοι/ες 

ευαισθητοποιημένοι/ες, κυρίως νεαρής ηλικίας πολίτες και μεταδίδουν την ελπίδα για 

μια μελλοντική αλληλέγγυα και ανθρωπιστική ελληνική κοινωνία. Όπως αναφέρει 

και ο παιδαγωγός Αλέξανδρος Δελμούζος «Το ανθρωπιστικό ιδανικό είναι εσωτερική 

ανάγκη της ανθρωπότητας και όχι ουτοπία, είναι ανάγκη ιστορική που ανοίγει μακρινή 

προοπτική για το μέλλον»12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12  (Τσούλιας, 2017). 
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6. Παράρτημα 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης  

Εθελοντής/ντρια 

1. Πείτε μας λίγα λόγια για σας, π.χ ποιο είναι το επάγγελμα σας, μόρφωση, 

ηλικία, φύλο, πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας ως προς τις πολιτικές σας 

πεποιθήσεις; κατάγεστε από οικογένεια μεταναστών; 

Εθελοντισμός 

2. Πώς θα ορίζατε τον εθελοντισμό με μία φράση; 

3. Τι σημαίνει ο εθελοντισμός για σας, ποια οφέλη αποκομίζετε; 

4. Πώς πήρατε την απόφαση να γίνεται εθελοντής/τρια; 

5. Πιστεύετε ότι έχει σημασία να αναπτύσσονται εθελοντικές δράσεις; 

6. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν περισσότεροι 

άνθρωποι ώστε να δραστηριοποιούνται εθελοντικά γενικά; 

7. Έχετε συμμετάσχει εθελοντικά και σε άλλες δράσεις εκτός των προσφύγων;  

Κέντρα φιλοξενίας 

8. Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε εθελοντικά στα κέντρα φιλοξενίας 

προσφύγων; 

9. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με παιδιά και μάλιστα προσφύγων; 

10. Τι ακριβώς κάνετε εκεί και ποιος είναι ο στόχος ; 

 

11. Βλέπετε κάποια αλλαγή/εξέλιξη στα παιδιά; 

 

12. Υπάρχουν δυσκολίες, π.χ ψυχολογικές, στις συνθήκες ή στις υποδομές; 

 

13. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν νέες δραστηριότητες που θα έπρεπε να 

οργανωθούν; 

14. Πώς αισθάνεστε όταν είστε εκεί; 

15. Ποιες σκέψεις σας δημιουργούνται; 
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16. Βλέπετε κάποια αλλαγή στον εαυτό σας; 

17. Τι σας βοηθάει να αποφορτίζεστε και να αξιοποιείτε την εμπειρία αυτή 

δημιουργικά; 

18. Η ομάδα σας βοηθάει σ’ αυτό; 

19. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εικόνα, εμπειρία που σας έχει μείνει; 

 

20. Μπορείτε να συγκρίνετε  άλλες δράσεις στις οποίες έχετε συμμετάσχει με την 

απασχόληση στους/στις πρόσφυγες; 

21. Θα θέλατε να συνεχίσετε να δραστηριοποιείστε στα κέντρα φιλοξενίας και 

στο μέλλον; 

 

Στάση απέναντι στον άλλο/πρόσφυγα 

22. Ποιες είναι οι πρώτες 3 λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη 

λέξη πρόσφυγας;  

23. Πώς κρίνετε την ανταπόκριση και την αντίδραση των Ελλήνων στην  

προσφυγική κρίση; 

24. Πώς βλέπετε την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα;  

25. Πιστεύετε ότι μπορεί να προκληθούν προβλήματα; (οικονομικά, θέματα 

ασφάλειας, εγκληματικότητα) 

26. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων αν παραμείνουν στην 

Ελλάδα; 

27. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι τους; Θα 

αναπτυχθούν ρατσιστικές/ ξενοφοβικές συμπεριφορές ή η συνύπαρξη αυτή θα 

συμβάλει στη μείωση τέτοιων φαινομένων; 

28. Όσον αφορά στα παιδιά, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στην τυπική 

εκπαίδευση; Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα για τα ίδια αλλά και για τα 

υπόλοιπα; 


