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Περίληψη  

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αποκαλυφθούν οι λόγοι που ανάγκασαν 

τους πρόσφυγες από την Μέση ανατολή να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να ξεκινήσουν 

το ταξίδι της προσφυγιάς, μέσα από ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο της κατάστασης στην περιοχή εκεί έως σήμερα, ώστε να 

φανεί σφαιρικά και ολοκληρωμένα η εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 

των προσφύγων. Ως μέθοδος ανάλυσης των στοιχείων που αντλήθηκαν από τα ντοκιμαντέρ 

χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου και η Κριτική Ανάλυση Λόγου. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή αποκαλύπτουν πως οι βασικότεροι λόγοι 

εγκατάλειψης των πατρίδων των προσφύγων είναι οι πολεμικές συρράξεις και τα αρνητικά 

αισθήματα που νιώθουν στην χώρα τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: προσφυγικό, λόγοι προσφυγιάς, ανάλυση περιεχομένου, κριτική ανάλυση 

λόγου 

 

Abstract  

 

The purpose of this research is to reveal the reasons why refugees from the Middle East had to 

leave their countries and begin the travel of refugees through documentaries on the Internet. In 

addition, the historical context of the situation in the region up to now is presented to show a 

comprehensive and complete picture of the events that led to this decision of the refugees. As 

a method of analyzing the data obtained from the documentaries, the Content Analysis method 

and Critical Discourse Analysis were used. The results of this research reveal that the main 

reasons for abandoning refugees homeland are the military conflicts and the negative feelings 

they feel in their country. 

 

Keywords: refugee, reasons of refugee, content analysis, critical discourse analysis  
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Εισαγωγή 

 

Το προσφυγικό ζήτημα το τελευταίο διάστημα, κυρίως το έτος 2015, ήταν πολύ έντονο στον 

Ελλαδικό χώρο. Το ζήτημα αυτό έχει προκληθεί από τις πολεμικές συρράξεις οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στην Συρία και στην ευρύτερη περιοχής της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα, 

η περιοχή της Μέσης Ανατολής από την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας έως σήμερα όλο 

βάλλεται από διάφορα πυρά, με μοναδικό σκοπό των αντιπάλων την κυριαρχία τους στην 

περιοχή αυτή. Το τελευταίο, όμως, διάστημα από το 2011 με σημείο κορύφωσης το 2015 η 

κατάσταση στην περιοχή έλαβε τεράστιες διαστάσεις γεγονός που ανάγκασε πολλούς 

κατοίκους των περιοχών να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Η απόφαση αυτή έφερε ένα 

μεγάλο κύματα προσφύγων, που αναζητούσαν την ειρήνη, στα ελληνικά παράλια με κύριο 

στόχο να φτάσουν σε ευρωπαϊκές χώρες που θα τους πρόσφεραν ότι στερούνταν λόγω του 

πολέμου στις χώρες τους.  

Παράλληλα με το γεγονός αυτό, πολλοί θέλησαν να μάθουν την ταυτότητα των προσφύγων 

αυτών που κατέφθαναν στα ελληνικά παράλια και νησιά του Αιγαίου. Διεξήχθησαν κάποιες 

έρευνες, οι οποίες μέσω συνεντεύξεων των προσφύγων στους χώρους κράτησης στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου, έδειξαν από ποιες χώρες προέρχονται, την κατάσταση που επικρατούσε 

στην χώρα τους την στιγμή που έφυγαν και για ποιον λόγο αποφάσισαν οι ίδιοι να 

εγκαταλείψουν την χώρα τους.  

Ο σκοπός της παρούσα έρευνας είναι να μελετηθούν οι λόγοι που εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες 

τις πατρίδες τους, αυτή την φόρα, όμως, μέσα από ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν και 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και όχι από συνεντεύξεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν πέντε ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο μέχρι τον 

Δεκέμβριου του 2016, όπου και ξεκίνησε η έρευνα. Οι στόχοι της έρευνας ήταν να βρεθούν τα 

κατάλληλα ντοκιμαντέρ τα οποία θα βοηθούσαν και θα παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα 

ερωτήματα και τον βασικό σκοπό της έρευνας. Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι 

λόγοι εγκατάλειψης των πατρίδων των προσφύγων από την Μέση Ανατολή. Η μόνη δυσκολία 

που εντοπίστηκε στην διάρκεια της έρευνας ήταν η εύρεση των κατάλληλων ντοκιμαντέρ, 

καθώς ότι κυκλοφορούσαν αρκετά στο διαδίκτυο, λίγα ήταν αυτά τα οποία παρουσίαζαν και 

τους λόγους που οι πρόσφυγες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Τα 

περισσότερα από αυτά παρουσίαζαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την 
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άφιξη τους στον ελλαδικό χώρο, καθώς δεν ήταν έτοιμη η χώρα να δεχτεί ένα τόσο μεγάλο 

κύμα προσφυγικών ροών.  

Ο σκοπός και ο στόχος της παρούσα εργασίας ταυτίζονται, επειδή ερευνώνται αποκλειστικά 

οι λόγοι που οδήγησαν τους κατοίκους της μέσης Ανατολής, και πλέον πρόσφυγες, να 

εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και τις ζωές τους εκεί. Επιπλέον, μέσα από τις μαρτυρίες τους 

ήταν δυνατόν να γίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών των προσφύγων που 

εγκατέλειψαν την χώρα τους, όπως η χώρα προέλευσης, η ηλικία και η οικογενειακή τους 

κατάσταση, αν είναι μόνοι στο ταξίδι ή με την οικογένειά τους και οι επιμέρους λόγοι που 

οδήγησαν τον καθένα να πάρει το δρόμο για το ταξίδι της προσφυγιάς.   



   

 

11 

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Το Ιστορικό του Συριακού Πολέμου  

 

Συρία και Οθωμανική κατοχή 

 

Η Συρία υπήρξε υπό την Οθωμανική κατοχή για περίπου 400 χρόνια, η περίοδος αυτή δεν 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υπήρχε ένας 

σταθερός διακυβερνητής, αλλά ο ένας διαδέχονταν τον άλλο. Η κατάσταση που επικρατούσε 

τότε, ήταν ένα φορολογικό αυθαίρετο και άνισο σύστημα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν 

υπήρχαν και το σύστημα δικαιοσύνης ήταν οπισθοδρομικό και αναποτελεσματικό. Παρόλα 

αυτά, το καθεστώς αυτό υποστηριζόταν από τον λαό, καθώς δεν είχε προσαρμοστεί να ζει με 

κάποιον άλλο τρόπο διακυβέρνησης. 

Από τα μέσα, ωστόσο, του 19ου αιώνα, κυρίως μετά την διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, η 

Συρία ξεκίνησε να βελτιώνεται στον τρόπο διακυβέρνησής της. Ο σουλτάνος Αμπντούλ 

Χαμίντ μπόρεσε να καταλάβει την σημαντική θέση που κατείχε η Συρία, ως χερσαία οδός με 

την Αίγυπτο. Μόλις το αντιλήφθηκε αυτό αποφάσισε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην 

περιοχή. Αυτό το κατάφερε συγκροτώντας σύγχρονα διοικητικά όργανα, ορίζοντας Σύριους 

σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, αλλά και κατασκευάζοντας την σιδηροδρομική γραμμή που 

συνδέει τη Δαμασκό με το Χιτζάζ της Αραβίας. Επιπλέον, ενίσχυσε και τις σταθερές 

στρατιωτικές φρουρές εκεί. Οι μεταρρυθμίσεις, όμως, αυτές δεν είχαν άμεση επίδραση στην 

καθημερινότητα του αραβικού λαού. Το φορολογικό σύστημα, η παιδεία, τα νοσοκομεία, η 

αγροτική δραστηριότητα δεν διαμορφώθηκαν ή βελτιώθηκαν μέσα από αυτά τα μέτρα.  

Παράλληλα, οι αλλαγές αυτές των Νεότουρκων έδωσαν μεγάλες προσδοκίες στο Συριακό λαό 

για αλλαγή. Η λειτουργία του Κοινοβουλίου στην Κωνσταντινούπολη με Σύριους 

εκπρόσωπους έδειχναν την πρόθεση των Νεότουρκων και την επιθυμία τους να εξαλειφθεί η 

ασύστολη και αυταρχική πολιτική του προηγούμενου καθεστώτος με πιο σύγχρονες, οι οποίες 

θα βελτίωναν τον τρόπο διακυβέρνησης της Συρίας. Μεταρρυθμίσεις, ωστόσο, τέτοιου τύπου 

δεν έγιναν, η πολιτικό-οικονομική κατάσταση παρέμεινε ίδια, γεγονός που δεν βοήθησε την 

Συρία να αντιμετωπίσει τις πολιτικές προκλήσεις που ήρθαν μετά το τέλος του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου (Κούτσης, 1992, σ:197-199). 
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Αραβικός Εθνικισμός 

 

Η ανάδυση του Αραβικού Εθνικισμού ήρθε κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του 

Ιμπραχίμ πασά, στην περιοχή της Συρίας και του Λιβάνου. Μετά από 300 χρόνια αναβίωσε η 

αραβική γλώσσα ως λογοτεχνία και ως φορέας πολιτικών ιδεών της δύσης, εμπνέοντας έτσι τα 

πρώτα εθνικιστικά κινήματα. Γύρω στο 1880 μια μυστική οργάνωση, αποτελούμενη από 

χριστιανούς και μουσουλμάνους διένειμαν φυλλάδια σε πόλεις της Συρία ζητώντας την 

καθιέρωση της αραβικής γλώσσας ως επίσημης, καθώς και την νομιμοποίηση της ελευθερίας 

του τύπου και την αυτονομία της Συρίας.  

Ο Αμπντούλ Χαμίντ, ένας σουλτάνος, ο οποίος παρά τις προσπάθειές του να ενθαρρύνει το 

μουσουλμανικό αίσθημα δίνοντάς του, όμως, μια πανισλαμιστική και όχι εθνικιστική 

κατεύθυνση, κατάφερε να αναδειχθούν εθνικιστικές οργανώσεις και ηγέτες. Ένας από αυτός 

τους ηγέτες, ήταν ο Αμπντ αλ-Ραχμάν αλ-Καουακίμπι, φανατικός αντίπαλος του Αμπντούλ 

Χαμίντ, ο οποίος είχε στόχο την απελευθέρωση του αραβικού λαού από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία, καθώς την θεωρούσε υπεύθυνη για την παρακμή του ισλαμικού κράτους, τόσο 

πολιτιστικά όσο και πολιτικά (Κούτσης, 1992, σ:200-202). 

Ο Αραβικός Εθνικισμός ενισχύεται με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και την 

αποικιοκρατική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων. Η έναρξη του πολέμου έδωσε την ευκαιρία 

στις Μεγάλες Δυνάμεις και κυρίως στην Γαλλία, να αποκτήσουν τον έλεγχο στην Μέση 

Ανατολή. Οι διεκδικήσεις της Γαλλίας στην περιοχή περιλήφθηκαν στην συμφωνία του Σάικς- 

Πικό το 1916, η οποία επέβλεπε στην άμεση κυριαρχία στις παράκτιες περιοχές και στην 

ενδοχώρα της Συρίας από τις γαλλικές δυνάμεις. Το 1918 εκδίδεται η Διακήρυξη προς τους 

Επτά από την Βρετανία, η οποία υποσχόταν άμεση ανεξαρτησία των περιοχών από τους 

Άραβες μόλις απελευθερώνονταν από του Οθωμανούς. Κάτι το οποίο διαψεύστηκε γρήγορα 

καθώς μετά την απελευθέρωση των περιοχών αυτών, ο βρετανός στρατηγός Άλεμπι διαίρεσε 

την περιοχή σε τρεις διοικητικές ζώνες. Η προσωρινή διοίκηση των περιοχών αυτών γινόταν 

από την Βρετανία, την Γαλλία και τους Άραβες. Ωστόσο, με την επιβολή της εξουσία του 

εμίρη Φάυσαλ ανέθεσε την κυριαρχία της περιοχής των Αράβων στην Γαλλία. Γεγονός που 

απορρίπτει την ανεξαρτησία των περιοχών για τους Άραβες. Στην Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 

Παρισιού ζητείται η αλλαγή της συνθήκης Σάικς- Πικό προς όφελος της Βρετανίας  (Κιούση, 

2014, σ: 12-13). 
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Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επιβάλουν την κυριαρχία τους υπό την μορφή της Εντολής της 

Κοινωνίας των Εθνών. Τον Σεπτέμβριο του 1919 με την Συμφωνία μεταξύ της Συρίας, Γαλλίας 

και Βρετανίας, οι Γάλλοι κυριαρχούν στον Λίβανο, οι Άραβες κυριαρχούν στην ενδοχώρα και 

τα βρετανικά στρατεύματα αποχωρούν από την περιοχή. Το Μάρτιου του 1920 το Κογκρέσο 

ανακηρύσσει την πλήρη ανεξαρτησία της Συρίας, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης και 

εξελέγη τον Φάυσαλ ως συνταγματικό μονάρχη της περιοχής. Λίγο αργότερα  το Ανώτατο 

Συμμαχικό Συμβούλιο με κυρίαρχες την Αγγλία και την Γαλλία συνεδριάζει στο Σαν Ρέμο και 

συντάσσει Συνθήκη Ειρήνης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται το καθεστώς των Εντολών 

της Κοινωνίας των Εθνών  στην Γόνιμη  Ημισέληνο. Η Αγγλία παίρνει το Ιράκ και την 

Παλαιστίνη, ενώ η Γαλλία την Συρία και τον Λίβανο. Οι Άραβες Εθνικιστές Αντάρτες 

αντέδρασαν, ωστόσο, έφεραν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ήθελαν. Οι γαλλικές 

δυνάμεις εισβάλλουν στη Δαμασκό τον Ιούλιο 1920 και ο Φάυσαλ εγκαταλείπει τη Δαμασκό 

και η Γαλλία πραγματοποιεί το όνειρό της να κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο (Κιούση, 

2014, σ: 13-14). 

Η Γαλλία ήθελε να αποδυναμώσει την άνοδο του αραβικού και τουρκικο-κεμαλικού 

εθνικισμού, εφάρμοσε την τακτική του διαίρει και βασίλευε. Ενθαρρύνοντας με τον τρόπο 

αυτό τις αποσχιστικές τάσεις των θρησκευτικών μειονοτήτων της χώρας (Κούτσης, 1992, 

σ:211). Η περιοχή αποτελείται από διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες,  Άραβες, 

Κούρδους, Αρμένιους, μουσουλμάνους, σιίτες κ.ά. . Οπότε η Γαλλία αποφασίζει να διαιρέσει 

την περιοχή σε τέσσερις αυτόνομες επαρχίες, του Λιβάνου, της Λατάκειας, της Δαμασκού- 

Τζαμπάλ Ντρουζ και της Αλεξανδρέττας, η οποία ενσωματώνεται με την Τουρκία το 1939 

(Κούτσης, 1992, σ:220-223). 

 

Το κόμμα Μπάαθ  

 

Κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι εθνικιστές προσπάθησαν να διατηρήσουν 

το κόμμα τους, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν και το κόμμα Κούτλα διαλύθηκε. Οι υποστηρικτές 

της ξεχωριστής κρατικής υπόστασης της Συρίας σχημάτισαν το Εθνικό Κόμμα και αυτοί που 

υποστήριζαν την ανασύσταση της Μεγάλης Συρίας σχημάτισαν το Λαϊκό Κόμμα. Στα μέσα 

του 1950 νέες ριζοσπαστικές δυνάμεις εμφανίζονται και το Κόμμα του Μπάαθ και το Αραβικό 

Σοσιαλιστικό Κόμμα ενώνονται και σχηματίζουν το κόμμα της Αραβικής Σοσιαλιστικής 
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Αναγέννησης. Το πιο σημαντικό κόμμα της περιόδου εκείνης αναδεικνύεται το Κόμμα του 

Μπάαθ.  

Το κόμμα του Μπάαθ στα αραβικά σημαίνει «αναγέννηση». Κατά την περίοδο του 1940 οι 

Άραβες έψαχναν τρόπους να συσταθούν πολιτικά αλλά και να γεφυρώσουν το εσωτερικό 

χάσμα το οποίο είχε δημιουργηθεί την περίοδο της Γαλλικής Εντολής. Το 1943 δημοσιεύεται 

το πολιτικό μανιφέστο, από τον χριστιανό Μισέλ Άφλακ και τον μουσουλμάνο Σαλάχ Μπιτάρ, 

με το οποίο υπόσχονταν την αφύπνιση του Αραβικού Έθνους, την κατάργηση των Εντολών 

και ένωση των Αράβων ενάντια στο «διαίρει και βασίλευε». Το κόμμα προσελκύει αρχικά 

μορφωμένες ομάδες ανθρώπων από προνομιούχες κοινωνικές τάξεις και κοινότητες εκτός από 

αυτή των Σουνιτών μουσουλμάνων. Κοινές πεποιθήσεις ήταν οι εθνική ταυτότητα και οι 

σχέσεις με τις άλλες αραβικές κοινότητες. Τα σύνορα τα οποία είχαν χαραχτεί από τους 

Γάλλους και τους Βρετανούς εξυπηρετούσαν δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα και 

διαμόρφωσαν την συνύπαρξη διαφόρων εθνοτήτων και θρησκευμάτων, γεγονός που 

απασχολούσε τους Σύριους από τότε (Κιούση, 2014, σ: 15-16). 

 

Χαφέζ αλ Άσαντ (1970-2000) 

 

Το κόμμα του Μπάαθ ήταν αυτό που διαμόρφωσε το συριακό καθεστώς. Ο Χαφέζ αλ Άσαντ 

αφήνοντας πίσω πολλές από τις βασικές αρχές του κόμματος και τις διακηρύξεις του, 

πραξικοπηματικά αναλαμβάνει την εξουσία το 1970. Εγκαθιδρύει ένα καθεστώς Προεδρικής 

Μοναρχίας, για να καταφέρει να μείνει στην εξουσία τοποθετεί σε εξέχουσες κομματικές, 

κυβερνητικές αλλά και στον στρατό υψηλόβαθμες θέσεις συγγενείς και φίλους. Με τον τρόπο 

αυτό καταφέρνει να δημιουργήσει αυτονομία σε αποφάσεις ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας 

της χώρας (Κιούση, 2014, σ:19). 

Επιδίωξή του ήταν να αμβλύνει τις θρησκευτικές διαφορές και τις αποσχιστικές τάσεις 

θρησκευτικών μειονοτικών ομάδων, έτσι κάνει συμφωνίες με Ουλεμάδες και τους δίνει 

οικονομική ενίσχυση. Σε δημόσιες θρησκευτικές τελετές που συμμετέχει χρησιμοποιεί στον 

προεδρικό λόγο την φράση «ορκίζομαι στο όνομα του Αλάχ» και όχι «ορκίζομαι στην τιμή και 

στην πίστη μου», παρακινώντας έτσι τον μουφτή της Δαμασκού να τον αναγνωρίσει ως γνήσιο 

Μουσουλμάνο. Με την κίνηση του αυτή κατάφερε να προλάβει διάφορες αντιδράσεις από την 

θρησκευτική ομάδα των Σουνιτών, καθώς ως Αλαουίτης αποτελούσε μειονότητα 

θρησκευτική, αλλά θεωρούνταν αιρετική. 
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Η μοναδική αντιπολιτευτική δύναμη που υπήρχε στην περιοχή, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, 

κατάφερε να ξεσηκώσει τους κατοίκους της πόλης Χάμα κατά το διάστημα 1976-1982. Ο 

Χαφέζ αλ Άσαντ για να καταστείλει την εξέγερση αυτή αντέδρασε με βίαιο τρόπο 

ισοπεδώνοντας την πόλη. Με την καταστροφή της πόλης αυτής  λαμβάνουν τέλος κάθε είδους 

διαδηλώσεις για την αμφισβήτηση του καθεστώτος του Άσαντ. Το συριακό καθεστώς του 

Άσαντ ολισθαίνει στον αυταρχισμό. Ο ηγέτης Άσαντ κατηγορείται για κρατικό καπιταλισμό 

και η οικονομική ελίτ που βρίσκεται γύρω του πιέζει για μεταρρυθμίσεις, σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, πάταξη της κρατικής διαφθοράς και οικονομική φιλελευθεροποίηση  

(Κιούση, 2014, σ: 19-20). 

 

Μπασάρ αλ Άσαντ (2000- ) 

 

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο γιός του Χαφέζ αλ Άσαντ, ένα μήνα μετά τον θάνατο του πατέρα μου 

ανέλαβε την εξουσία. Έχοντας ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό για πολλά χρόνια έδινε την 

εικόνα ενός νεωτεριστή ηγέτη που θα έφερνε δημοκρατικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, 

ωστόσο, βρέθηκε σε ένα κλίμα ήδη διαμορφωμένο από τον πατέρα του που δεν μπορούσε 

εύκολα να αλλάξει. Επομένως, ο Μπασάρ αλ Άσαντ παρέλαβε ένα ισχυρό κράτος στα χέρια 

του, καθώς από την Οθωμανική κυριαρχία της Συρίας μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την 

ύπαρξη του αραβικού εθνικισμού, τις ιδεολογικές αρχές του κόμματος Μπάαθ και ο κρατικός 

καπιταλισμός που διαμόρφωσε ο πατέρας του, έφτασαν στα χέρια του.  

Όταν ανέλαβε την εξουσία υποσχέθηκε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και απελευθέρωση της 

οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που είναι γνωστές η Άνοιξη της Δαμασκού, δεν 

εφαρμόστηκαν ποτέ. Η ομάδα των πολιτικών που είχε ο πατέρας του τον οδήγησαν σε πιο 

αυταρχικές μεταρρυθμίσεις, ωστόσο, εφάρμοσε κάποιες δημοκρατικές κινήσεις, όπως η 

απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, δίνοντας έτσι ένα μήνυμα πως θα προσπαθήσει να 

εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταβαίνοντας έτσι σε 

ένα πιο δημοκρατικό πολίτευμα  (Κιούση, 2014, σ: 20-21).  
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Αραβική Άνοιξη και Γεγονότα 

 

Στον Αραβικό κόσμο το έτος 2011 επικρατούν διάφορες αναταραχές. Οι αναταραχές αυτές 

αποτελούνται από κοινωνικές εξεγέρσεις και κυβερνητικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι 

ευρέως γνωστές ως «η Αραβική Άνοιξη». Η αφορμή για τα γεγονότα αυτά ήταν η 

αυτοπυρπόληση ενός μικροπωλητή, του  Μοχάμεντ Μπουαζίζι, στην Τυνησία. Στις 17 

Δεκεμβρίου του 2010 ο μικροπωλητής δέχεται  πρόστιμο, καθώς δεν είχε άδεια για το καρότσι 

του, πλήρωσε το πρόστιμο, ωστόσο, του κατασχέθηκαν και οι ηλεκτρονικές ζυγαριές που είχε 

μαζί του, που του ήταν απαραίτητες για την δουλεία του. Ο Μπουαζίζι πήγε στην αστυνομία 

για να πάρει τις ζυγαριές, αλλά ο διοικητής δεν τον δέχτηκε και αυτός απελπισμένος, γιατί 

αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ζήσει την οικογένειά του, φώναξε πως θα καεί ζωντανός αν 

δεν τον δεχτεί ο διοικητής. Ο διοικητής δεν τον δέχτηκε και έτσι περιλούστηκε με βενζίνη και 

αυτοπυρπολήθηκε φωνάζοντας «Πως περιμένετε να ζήσω;».  

Μετά το γεγονός αυτό ο λαός ξεκίνησε εξεγέρσεις, με αιτήματα που αφορούσαν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και την πάταξη της διαφθοράς και της 

αυθαιρεσίας (Μαργαρίτης, 2015). Το κράτος, όμως, αντέδρασε με ανεξέλεγκτη βία. Ο Μπεν 

Αλί, πρόεδρος της Τυνησίας μετά τον θάνατο του μικροπωλητή εγκατέλειψε την χώρα. Οι 

εξεγέρσεις αυτές επεκτάθηκαν σε όλο τον Αραβικό κόσμο, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στη 

Συρία. Το αποτέλεσμα αυτών των εξεγέρσεων ήταν η πτώση ηγετών στη Λιβύη και στην 

Αίγυπτο, όπως ο Μουαμάρ Καντάφι και Χόσνι Μουμπάρακ αντίστοιχα, αλλά και η εμφύλια 

διαμάχη στη Συρία εναντίον του Μπασάρ αλ Άσαντ, που συνεχίζεται έως σήμερα 

(www.mixanitouxronou.gr ).  

Για να εκδηλωθούν τέτοιου είδους εξεγέρσεις σημαίνει πως πολλά χρόνια υπήρχε πολιτικός 

και κοινωνικός αναβρασμός στα αραβικά κράτη. Υπήρχαν διεφθαρμένα και μη νόμιμα 

καθεστώτα στην εξουσία και σε συνδυασμό με οικονομική πενία, την αύξηση τιμών των 

βασικών ειδών διατροφής οδήγησαν σε συγκεντρώσεις των πολιτών κατεβάζοντας από την 

εξουσία ισχυρούς ηγέτες (Ζαλώνης, 2015, σ:42). Οι λαϊκές αυτές εξεγέρσεις είχαν ως βασικά 

αιτήματα, κυρίως πολιτικής και κοινωνικής φύσεως, όπως θέσπιση δημοκρατικών 

δικαιωμάτων όπως η ελευθερία, η άμεση συμμετοχή στην διακυβέρνηση της χώρας, διαφάνεια 

και κυρίως μέτρα που θα άμβλυναν την φτώχεια και την ανεργία (Ζαλώνης, 2015, σ:44). 

Από τις εξεγέρσεις αυτές οι λαοί των αραβικών κρατών πιθανότατα να βγουν κερδισμένοι υπό 

την προϋπόθεση η διακυβέρνηση των κρατών αυτών να μην περάσει στα χέρια κάποιου 

http://www.mixanitouxronou.gr/
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ακραίου πολιτεύματος. Με την επικράτηση τέτοιου είδους πολιτεύματος το πρόβλημα της 

μετανάστευσης των λαών αλλά και της τρομοκρατίας θα ενταθούν στην Ευρώπη και 

γενικότερα στην Δύση. Η ασφάλεια του Ισραήλ θα δεχτεί απειλές, με άμεση επίδραση τόσο 

στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο και το Ιράκ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει συνεργασία 

ανάμεσα στην Τουρκία και τα κράτη αυτά, η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται στέλνοντας ο 

τούρκος πρωθυπουργός βοήθεια στις αραβικές αυτές χώρες. Βέβαια, μια τέτοια κίνηση 

αποβλέπει τόσο στην περαιτέρω επιρροή της στις χώρες αυτές, όσο στην εξάπλωση της ως 

αυτοκρατορία. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία για να διαφυλάξει τις περιοχές της, στις οποίες 

υπάρχει αραβικός πληθυσμός, κοντά στον Καύκασο, ενισχύει τα σύνορά της και την ναυτική 

της παρουσία στην Μεσόγειο (Ζαλώνης, 2015, σ:44-45). 

Ένας λαός για να φτάσει στο σημείο να κάνει εξεγέρσεις και να διεκδικεί τόσο σθεναρά τα 

δικαιώματα του, τα δικαιώματα που έχει κάθε άνθρωπος, σημαίνει πως πέρασε κάποια χρόνια 

δύσκολα. Τα προβλήματα αυτά φαίνεται να ξεκινούν όλα από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 

όταν οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον του αραβικού λαού στις περιοχές του 

Αφγανιστάν και του Ιράκ, το 2001 και το 2003 αντίστοιχα. Ακολουθούν και άλλες επιθέσεις, 

σε Λίβανο (2006) και Γάζα (2008) από Ισραηλινές αυτή την φορά στρατιωτικές δυνάμεις. Με 

τις επιθέσεις αυτές δημιουργούνται πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες 

προκαλούν τις αντιδράσεις των πολιτών για δημοκρατία και κοινωνική δικαίωση. Τα γεγονότα 

αυτά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση του 2008 έκαναν τις κοινωνικές ανισότητες να 

γίνουν πιο έντονες. Συνδυάζοντας, λοιπόν, όλα αυτά διαμορφώνουν το πλαίσιο που δημιουργεί 

την έναρξη των εξεγέρσεων (Ανδρονίδης, 2012,σ:13-18). 

Η αφορμή που δόθηκε από την αυτοπυρπόληση του μικροπωλητή Μοχάμεντ Μπουαζίζι, είναι 

μόνο ένα παράδειγμα των πολλών ανέργων των αραβικών χωρών. Η ανεργία στις χώρες αυτές 

το 2010 έφτανε το 25%, για τους νέους, και το 2011 φαίνεται να αυξάνεται κατά 3,5% έως 7%. 

Απορρόφηση ανέργων πτυχιούχων δεν υπάρχει και έτσι δημιουργούνται κοινωνικό-πολιτικές 

αναταράξεις, με την μορφή των ακτιβιστικών διαμαρτυριών. Σε συνδυασμό με την αύξηση 

των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί, μετά από το καλοκαίρι του 2010, 

όπου στη Ρωσία με τον μεγάλο καύσωνα που είχε και με τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν 

καταστράφηκε μεγάλο μέρος της παραγωγή σιτηρών. Έτσι, αποφάσισε να σταματήσει για λίγο 

διάστημα την εξαγωγή των προϊόντων αυτών με αποτέλεσμα η τιμή των προϊόντων που 

παράγονται από αυτά να αυξηθεί, γιατί οι αραβικές χώρες αποτελούν έναν από τους 

μεγαλύτερους εισαγωγείς δημητριακών. Με την αύξηση των τιμών αυτών των προϊόντων 
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επέρχεται και η αύξηση ταυτόχρονα και άλλων βασικών ειδών διατροφής, όπως το κρέας, το 

γάλα, το κοτόπουλο, και κυρίως του ψωμιού και των δημητριακών γενικότερα (Ανδρονίδης, 

2012,σ:18-22). 

 

Τζιχαντιστές του ISIS 

 

Το ακρώνυμο ISIS σημαίνει το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας. Αρχικά υπήρχε το 

Ισλαμικό κράτος του Ιράκ (ISI), επιδίωξη του ήταν η αύξηση ισχύος του στις κεντρικές και 

δυτικές περιοχές του Ιράκ, ώστε να δημιουργήσει ένα χαλιφάτο, ένα ισλαμικό κράτος. Κατά 

την διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ με τους Αμερικάνους πολλά μέλη του ISI σκοτώθηκαν ή 

συνελήφθησαν. Όταν όμως άρχισε ο εμφύλιος Πόλεμος στη Συρία το Ισλαμικό Κράτος του 

Ιράκ άρχισε να κατακτάει περιοχές της Συρίας και έτσι να περιλαμβάνει και αυτή στο 

ακρωνύμιό του (ISIS) (Μούντζιας, 2017, σ:13). Η εξτρεμιστική αυτή οργάνωση αποτελεί 

συνέχεια της οργάνωσης της Αλ Κάιντα, με αρχηγό τον Οσάμα μπιν Λάντεν, και προσπαθεί 

να καταφέρει ότι δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει η ίδια («Ισλαμικό χαλιφάτο σε Ιράκ και 

Συρία αναβιώνει το ISIS», 2014). Επιπλέον, η οργάνωση των τζιχαντιστών είναι απαρτισμένη 

από σουνίτες ισλαμιστές και στον κέντρο της βρίσκονται πρώην στελέχη του Σαντάμ Χουσεΐν 

(Δεληγιάννη, 2014).  

Τα μέλη του ISIS αντιμετωπίζουν τις κυβερνητικές Συριακές δυνάμεις, ομάδες Σύρων 

επαναστατών αλλά και στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράκ. Σκοπός των Τζιχαντιστών, οι 

υποστηρικτές του Ισλαμικού κράτους, είναι η κυριαρχία τους στην περιοχή μετά την απόσυρση 

των Αμερικανικών δυνάμεων από την χώρα καθώς και η από νέου χάραξη των συνόρων των 

κρατών που διασφαλίστηκαν από την συνθήκη Σάικς- Πικό (Ορφανάκη, 2015). Επιπλέον, 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας θρησκευτικό-πολιτικής οργάνωσης στηριζόμενη σε 

θρησκευτικές δοξασίες ακραίου ρεύματος Σαλαφισμού και στην κατάργηση εθνοκρατικών 

οντοτήτων (Μούντζιας, 2017, σ:14 & 19 & 23). Η οργάνωση του ISIS δυναμώνει και 

επεκτείνεται διεξάγοντας πολεμικές συγκρούσεις στην Συρία και το Ιράκ αλλά ισχυροποιείται 

οικονομικά μέσω του λαθρεμπορίου και τον εκβιασμό, ως προστασία, για τοπικές 

επιχειρήσεις, απαγωγές και διακίνηση αγαθών. Ακόμα, η οικονομική του ενίσχυση αρχικά 

γινόταν κλέβοντας προϊόντα πετρελαίου προς πώληση και στην συνέχεια αφού κατέλαβε τα 

διυλιστήρια πετρελαίου, τώρα τα λειτουργεί. Η Αμερική προσπαθεί να αποδυναμώσει με 

εναέρια χτυπήματα το χαλιφάτο των ISIS κάτι το οποίο δεν πετυχαίνουν. Την εξάπλωση των 



   

 

19 

 

ISIS προσπαθούν και οι Κουρδικές δυνάμεις, να σταματήσουν, ωστόσο, ούτε αυτές 

καταφέρνουν να την σταματήσουν. Το ISIS πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράκ, 

την Συρία και τη Λιβύη κατά τα έτη 2015-2016, αλλά και έως σήμερα (Μούντζιας, 2017, σ:19- 

22). Αν και όλες αυτές οι επιθέσεις του ISIS με χαρακτηρισμούς ως ιεροί ή θρησκευτικοί, κατά 

κύριο λόγο γίνονται για να καλύψουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα της οργάνωσης, την 

εξάπλωση και την δημιουργία χαλιφάτου (Ζαλώνης, 2015, σ:51). 

Το κράτος των Τζιχαντιστών δημιουργείται επίσημα, πλέον, τον Φεβρουάριο του 2014. Η 

δράση τους χαρακτηρίζεται από βίαιες πράξεις. Οι πράξεις αυτές άλλοτε είναι αποκεφαλισμοί, 

μαστιγώματα, λιθοβολισμοί αλλά και ακρωτηριασμός σε όσους δεν είναι πιστοί μουσουλμάνοι 

είτε υποπέσουν σε κάποια παρανομία ή αμάρτημα, όπως η μοιχεία και η κλοπή (Μητροπούλου, 

2014).  
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Το σκηνικό της προσφυγιάς  

 

Η εκδήλωση της «Αραβικής Άνοιξης» προκάλεσε στις χώρες του αραβικού κόσμου πολλές 

κοινωνικές διαδηλώσεις αλλά και εμπόλεμες συρράξεις. Η απόρροια των διαδηλώσεων αυτών 

αλλά και των συρράξεων, που οφείλονται σε γεωπολιτικά συμφέροντα των κρατών, ήταν η 

μετακίνηση μεγάλου πληθυσμό ανθρώπων από τις αραβικές χώρες, είτε προς ειρηνικές 

γειτονικές χώρες, είτε προς την Ευρώπη. Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στις χώρες της 

Μέσης Ανατολής προμηνύεται πως θα υπάρξει αστάθεια, αβεβαιότητα, αλλά και ανασφάλεια. 

Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και εκτοπισμένων ανθρώπων 

από τις χώρες στους σε άλλες χώρες όπου θα νιώθει περισσότερη ασφάλεια και βεβαιότητα 

για την ζωή τους (Βλαχοπούλου, 2014, σ: 55-58). 

Επομένως, οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν στην αρχή από μικρές επαρχίες και στην συνέχεια 

επεκτάθηκαν και στα αστικά κέντρα της χώρας, είχαν ως βασικό στόχο τον εκδημοκρατισμό 

εξαιτίας της καταπίεσης, αλλά, και της άμεσης ανάγκης για οικονομικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις. Στη Συρία η μεσαία τάξη των πολιτών αποτελεί το βασικό κορμό της 

κοινωνίας, όμως, η τάξη αυτή έχει εξαφανιστεί μετά από τις κρατικοποιήσεις των ιδιωτικών 

βιομηχανιών και εταιριών. Ο Χαφέζ αλ Άσαντ πίστευε πως ιδιώτες ήταν εχθροί του και έτσι 

προχώρησε σε κρατικοποιήσεις, καταστρέφοντας τις οικονομικές βάσεις της χώρας αλλά και 

φτάνοντας το 30% των πολιτών της να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, το 

κόμμα του Μπάαθ έχει την επικράτεια στην νομοθετική εξουσία και έτσι ψηφίζοντας το για 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περιόρισε την ελευθερία της έκφρασης και επέβαλε το κρατικό 

μονοπώλιο στην ενημέρωση κρατώντας φιμωμένο τον λαό του. Επίσης, η εξωτερική πολιτική 

και η πολιτική της εθνικής άμυνας, η οποία μεταμόρφωσε τον στρατό από προστάτη της χώρας 

σε προστάτη της οικογένειας του Άσαντ, ώθησαν τον λαό σε μαζικές συγκεντρώσεις και 

εξεγέρσεις (Κυριακίδης & Al-Obeid, 2014) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τζιχαντιστές έχουν ακραίες αντιδράσεις απέναντι στους 

πολίτες των αραβικών χωρών. Ασκούν βία σε όποιον είναι αντίθετος από τα ιδεολογικά τους 

πιστεύω, προχωρούν σε εκτελέσεις ανθρώπων, αλλά, και σε βιασμούς γυναικών. Σύμφωνα με 

έρευνα του International Rescue Committee (IRC), ο βασικός λόγος όπου εγκαταλείπουν την 

χώρα τους οι γυναίκες, μαζί με τις οικογένειές τους, είναι ο βιασμός. Καθώς, όπως αναφέρουν, 

διάφορα περιστατικά άλλων γυναικών, οι οποίες δέχτηκαν επιθέσεις είτε σε δημόσιο χώρο, 

είτε στα σπίτια τους, είτε απήχθησαν και στην συνέχεια βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν 
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από συνήθως ένοπλους άνδρες. Ακόμα, οι ίδιες οι γυναίκες δηλώνουν ακόμα και φόβο 

απέναντι στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς φοβούνται πως ύστερα από έναν βιασμό ως 

αντίποινο, για να ξεπλύνουν την ντροπή της οικογένειάς τους, υπάρχει περίπτωση να τις 

θανατώσουν (Μπούμπης, 2013). 

 

Τα αίτια της εξέγερσης 

 

Τα αίτια της εξέγερσης στη Συρία είναι πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά. Στα πρώτα 

μπορούν να συμπεριληφθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μείνει σταθερές για 

πολλά χρόνια, η εφαρμογή στρατιωτικού νόμου από 1963, αλλά, και η στέρηση πολιτικών 

δικαιωμάτων στους πολίτες. Στα κοινωνικοοικονομικά αίτια συμπεριλαμβάνονται το χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο των περιοχών αυτών, μετά την αύξηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής, 

το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, η διαφθορά, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα. Στα 

αίτια της εξέγερσης μπορεί να ενταχθεί και η όχι τόσο φανερή αντιπαράθεση ανάμεσα στους 

σουνίτες και τους αλαουίτες (Ανδρονίδης, 2012,σ:152-155). Τέλος, μια ακόμα αιτία είναι οι 

τελευταίες εξελίξεις με την οργάνωση των τζιχαντιστών που δρα βίαια στους πολίτες των 

αραβικών χωρών έχοντας στόχο την δημιουργία ενός χαλιφάτου. Επομένως, τα αίτια εκτός 

από πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά έχουν και θρησκευτικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα.   
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Σχετικές έρευνες 

 

Έρευνες έχουν γίνει ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι πρόσφυγες που καταφτάνουν στην 

Ελλάδα αλλά και από που προέρχονται και ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων.  Μια 

έρευνα είναι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) για τους 

πρόσφυγες με τίτλο, Έρευνα Υ.Α.: οι Αφγανοί και Σύριοι πρόσφυγες που φτάνουν στην 

Ελλάδα διαφεύγουν από συγκρούσεις και βία (www.unhcr.gr ).  

Η έρευνα αυτή βρίσκεται εν εξελίξει και τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν τους πρόσφυγες 

που κατέφθασαν στην Ελλάδα κατά τον Ιανουάριου του 2016. Από τα δεδομένα της έρευνας 

προκύπτουν τα πορίσματα, που αφορούν τους Σύριους και τους Αφγανούς, πως το 85% των 

Σύριων είχαν εκτοπιστεί από την χώρα τους πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα 

και το 87% ταξίδευε μαζί με την οικογένεια τους. Ακόμα, οι Σύριοι αναφέρουν πως ο κύριος 

λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν την τελευταία περιοχή διαμονής τους επειδή δεν είχαν 

πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ανάλογης με τις ικανότητές τους, ώστε να καλύψουν τις βασικές 

ανάγκες διαβίωσής τους, και για να αποφύγουν την εκμετάλλευση (41%). Το 16% όπου 

έρχεται και ως δεύτερος λόγος εγκατάλειψης της τελευταίας χώρας διαμονής είναι οι 

διακρίσεις. Επιπλέον, η πλειονότητα των Σύριων προσφύγων ως κύριο λόγο εγκατάλειψης με 

41% αναφέρουν την επανένωση με την οικογένειά τους και αυτό επιβεβαιώνεται και με το 

ποσοστό των γυναικών που ταξιδεύουν μόνες τους το οποίο φτάνει το 20%. 

Η μόρφωση των προσφύγων ανέρχεται στο 79% των Σύριων να έχουν πτυχίο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακής και στο 44% των Αφγανών σε αντίστοιχη εκπαίδευση. Καθώς 

και το 51% των Σύριων και το 40% των Αφγανών να αποτελούνται από γυναίκες και παιδιά.  

Το βασικότερο αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία είναι τα 

ποσοστά που δείχνουν τον λόγο που οι πρόσφυγες εγκατέλειψαν την χώρα τους και 

αποφάσισαν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα και γενικότερα την Ευρώπη. Το 

94% των Σύριων αναφέρουν πως διέφυγαν από την χώρα τους λόγω των πολεμικών 

συγκρούσεων και της βίας. Παράλληλα, και το ποσοστό των Αφγανών που ανέρχεται στο 71% 

αναφέρει ακριβώς τους ίδιους λόγους διαφυγής από την χώρα τους. Σύμφωνη με αυτά τα 

δεδομένα έρχεται και η έρευνα του Public Issue, στην οποία αναφέρεται πως ο βασικός λόγος 

εγκατάλειψης της χώρας τους ήταν να φύγουν από τα δεινά του πολέμου αλλά και οι πολιτικές 

πεποιθήσεις που έχουν, οι οποίες τους καθιστούσαν δύσκολη την παραμονή τους στην χώρα 

(www.kathimerini.gr) .  

http://www.unhcr.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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Επιπλέον, έχει πραγματοποιηθεί μια έρευνα κατά την περίοδο του Μαρτίου 2016 από την 

εταιρεία ερευνών ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), 

στους πρόσφυγες που βρισκόταν στα κέντρα υποδοχής στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με τίτλο 

Έρευνα σε πρόσφυγες (http://www.enpe.gr/). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων κατάγονται από την Συρία με 74% και στην συνέχεια 

ακολουθούν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το Ιράκ με ποσοστό 12,5% και 11,6% 

αντίστοιχα και με 0,9% από το Ιράν και 1,1% από άλλες περιοχές. Το 73% των προσφύγων 

είναι άντρες και οι γυναίκες 26,2% και οι ηλικίες τους είναι μεταξύ 25-34 σε ποσοστό 31,8%, 

20-24 ετών με 24,5%, με 18,1% ηλικίες 35-44 και  15-19 ετών το ποσοστό των 15,9% και το 

υπόλοιπο ποσοστό των ηλικιών των προσφύγων είναι άνω των 45 χρόνων. 

Επιπροσθέτως, η έρευνα δίνει στοιχεία για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών και την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από τα ποσοστά που βρέθηκαν στην έρευνα δείχνει πως 

η μόρφωση των προσφύγων είναι σε πολύ καλό σημείο, καθώς το 28,8% έχει ολοκληρώσει 

την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, το 18,1% να ολοκληρώνει την 12χρονη εκπαίδευση 

και το 14% να έχει σπουδάσει σε πανεπιστημιακές σχολές και το 6% να έχει ολοκληρώσει τις 

πανεπιστημιακές του σπουδές και να έχει προχωρήσει στην λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Ακόμα, το 21% φαίνεται να έχει φοιτήσει σε κάποια σχολική τάξη, το 11,4%  να μην έχει 

ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η γλώσσα στην οποία μπορούν να 

επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν είναι η Αραβική γλώσσα με ποσοστό 85,6% και στην 

συνέχεια με μεγάλη όμως διαφορά είναι τα Αγγλικά με 24,3% που έρχονται μαζί με τα 

Κουρδικά σε ποσοστό 22,2% και να ακολουθούν σε μικρά ποσοστά άλλες γλώσσες, όπως τα 

Περσικά, Αφγανικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Γερμανικά κ.ά.. Η επαγγελματική τους 

δραστηριότητα ή κατάρτιση κινείται σε διάφορους κλάδους, όπως η βιομηχανία/βιοτεχνία με 

ποσοστό 19,6%, το δημόσιο (12,5%), τα οικιακά (11,2), το εμπόριο (11%), η γεωργία (8,2%), 

σε ιδιωτική επιχείρηση ή τράπεζα (7,5%), το ποσοστό 15,5% είναι μαθητές ή φοιτητές και το 

10,8% να δηλώνουν άνεργοι. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε τα δεδομένα που δίνει η έρευνα για τους λόγους που 

εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες τις χώρες προέλευσής τους. Ο σημαντικότερος λόγος που 

εγκατέλειψαν την χώρα τους είναι ο κίνδυνος που αισθάνονται για την ζωή τους και την ζωή 

της οικογένειάς του με ποσοστό 69,9% να δηλώνουν το βασικό λόγο φυγής. Άλλοι λόγοι που 

ανάγκασαν να φύγουν από τις χώρες τους είναι ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν είτε να πάνε 

στο στρατό, που ουσιαστικά, πηγαίνοντας στο στρατό αναγκάζεσαι να πολεμήσεις. Στην 

http://www.enpe.gr/
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συνέχεια παρουσιάζονται λόγοι οικονομικοί, λόγοι δημοκρατίας, δηλαδή περιορισμένα 

δικαιώματα ατομικά είτε πολιτικά, λόγος συνένωσης της οικογένειας, όπου κάποιοι έχουν ήδη 

μεταβεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και θέλουν να πάνε να τους συναντήσουν. Και τέλος, ένας 

λόγος αποχώρησης από την χώρα τους είναι η έλλειψη βασικών αγαθών και αναγκών, όπως 

το φαγητό, νερό και στέγη. 

Οι ερωτηθέντες στην ερώτηση «σε ποια κατάσταση βρισκόταν η περιοχή σας όταν την 

εγκαταλείψατε;», απάντησαν το 65,4% πως υπήρχαν συνεχείς βομβαρδισμοί, το 33,55% 

υπήρχαν συνεχείς εμφύλιες διαμάχες, το 32,7% υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας και το 28,8% πως 

υπήρχαν συνεχείς συρράξεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσό απάντησε πως δεν έχει χάσει 

κάποιοι συγγενικό του πρόσωπο (40,2%), ενώ το 26,2% απάντησες πως έχει χάσει κάποιο 

συγγενικό του πρόσωπο από βομβαρδισμούς, άλλα ποσοστά απάντησαν από αδέσποτα πυρά, 

ένοπλες συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις ή από χτυπήματα κυβερνητικών δυνάμεων. 

Καθώς μόλις το 1,1% έχεσα κάποιο οικείο πρόσωπό του κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους 

μέχρι την Ελλάδα. Στην ερώτηση εάν έχουν αφήσει κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο πίσω 

στην χώρα τους το 57,2% απάντησαν πως έχουν αφήσει τους γονείς τους, το 46,9% τα αδέρφια 

τους και το 13,5% τα παιδιά, ενώ άλλοι έχουν αφήσει άλλους συγγενείς ή κανέναν. Καθώς, 

και οι περισσότεροι έχουν αφήσει περιουσία πίσω στην χώρα τους(53,1%) και το 6,2% τα έχει 

πουλήσει όλα, ώστε να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Ευρώπη. 

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί η απάντηση των προσφύγων για το ποιος είναι ο υπεύθυνος για 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα τους. Το 56,6% απάντησε πως ο υπεύθυνος για 

την κατάσταση στην χώρα του είναι το κυβερνητικό καθεστώς, δεύτερη αιτία έρχεται με 36,3% 

ο ISIS και ακολουθούν, ο Συριακός στρατός, το μέτωπο Nursa, οι Ταλιμπάν, οι κούρδοι 

αντάρτες το ΡΚΚ ή άλλο. Σε ερώτηση εάν συμμετείχαν σε κάποια από τις παραπάνω 

οργανώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό κατά 77,8% δεν είχε λάβει συμμετοχή σε κάτι από τα 

παραπάνω, ενώ μερικοί δηλώνουν (12,7%) πως συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της 

κυβέρνησης και τα ποσοστά που συμμετείχαν σε οργανώσεις κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 

ή σε συγκρούσεις είναι ελάχιστα. 

Κλείνοντας, οι πρόσφυγες δηλώνουν πως κάποια στιγμή θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην 

πατρίδα τους (64,1%), ενώ κάποιοι δηλώνουν πως έφυγαν για πάντα και δεν θέλουν να ξανά 

γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους (31,2%). Όσοι δήλωσαν πως θέλουν να επιστρέψουν κάποια 

στιγμή στην πατρίδα τους, θα γυρνούσαν μόνο εάν σταματούσε ο πόλεμος (77,6%). Με 

μικρότερα ποσοστά δηλώνουν πως θα επιστρέψουν αν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες, 
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αν διαλυθεί ο ISIS και οι άλλες αντάρτικές οργανώσεις. Καθώς και αν το πολίτευμα τους γίνει 

πιο δημοκρατικό, αποκτώντας δηλαδή οι πολίτες των χωρών αυτών πολιτικά δικαιώματα, 

ελευθερία λόγου κ.ά., είτε αν αλλάξει η κυβέρνηση και αυτονομηθεί η χώρα τους είτε όταν 

συμφιλιωθούν οι αντιμαχόμενοι και επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή.  

Παράλληλα, πολλοί αναρωτιούνται γιατί το τελευταίο διάστημα οι ροές των μεταναστών από 

τις χώρες της Ανατολής, και περισσότερο από την χώρα της Συρίας, έχουν αυξηθεί. Η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από τους λόγους που τους ωθούν να φύγουν μακριά από 

τις χώρες τους. Πρώτον, είναι η συνεχόμενη βία που δέχονται και η αστάθεια που επικρατεί 

στην χώρα προέλευσής τους. Δεύτερον, η επιδείνωση των συνθηκών στις πρώτες χώρες που 

έφτασαν και ζήτησαν άσυλο. Τρίτον, η έλλειψη ευκαιριών εργασίας και η εγγραφή τους στα 

σχολεία, τόσο στις χώρες τους, όσο και στις χώρες πρώτου ασύλου. Τέλος, ένας λόγος που 

εγκαταλείπουν οι πρόσφυγες τις χώρες τους είναι και οι γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές 

που επικρατούν στις περιοχές τους (Banulescu-Bogdan & Fratzke, 2015).  
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Προσδιορισμός της έννοιας πρόσφυγας 

 

Θα ήταν φρόνιμο να προσδιοριστεί η έννοια του πρόσφυγα, γιατί πολλές φορές συγχέεται με 

την έννοια του μετανάστη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(http://asylo.gov.gr/): 

Πρόσφυγας είναι το άτομο, το οποίο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του, και το οποίο διατρέχει 

βάσιμο φόβο δίωξης, λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε 

ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων, και λόγω αυτού του φόβου δεν 

μπορεί να γυρίσει εκεί. Με την έννοια «δίωξη» νοείται η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου, όπως τα βασανιστήρια, η αυθαίρετη κράτηση, η διακριτική μεταχείριση που θέτει 

σε κίνδυνο την επιβίωση του διωκόμενου. 

Καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση ενός ατόμου στην χώρα καταγωγής του, της 

οποίας έχει την υπηκοότητα, θεωρούνται αυτές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. 

Οι καταστάσεις αυτές είναι η θανατική ποινή ή εκτέλεση, τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, και τέλος, η απειλή κατά της ζωής του ή της σωματικής 

ακεραιότητάς του λόγω ασκούμενης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης 

σύρραξης. Επιπλέον, ο πρόσφυγας, δηλαδή αυτός που βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας 

έχει την υπηκοότητα, δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μέχρις ότου αλλάξει η 

κατάσταση της χώρας του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και να ζήσει ασφαλής.   

Σε αντίθεση με τον μετανάστη, ο οποίος εγκαταλείπει την χώρα του αναζητώντας καλύτερες 

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και μπορεί να επιστρέψει στην χώρα του όποτε το θελήσει. 

 

  

http://asylo.gov.gr/
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Έρευνα 

 

Ερευνητική διαδικασία  

 

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να δείξει μέσα από τα μικρά ντοκιμαντέρ που 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις μαρτυρίες των προσφύγων για τους λόγους που εγκατέλειψαν 

την χώρα τους. Επιπλέον, μέσα από τις μαρτυρίες αυτές να ερευνηθούν οι βαθύτεροι λόγοι 

εγκατάλειψης των χωρών των προσφύγων.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έδωσαν το έναυσμα για την έρευνα αυτή αλλά και που 

προκύπτουν από το υλικό το οποίο βρέθηκε είναι τα εξής: 

1. Από ποιες χώρες προέρχονται οι πρόσφυγες;  

2. Ποια είναι η ηλικία τους και η οικογενειακή τους κατάστασης; 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους;  

 

Μεθοδολογία 

 

Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την εύρεση των μικρών αυτών ντοκιμαντέρ για το 

προσφυγικό, ήταν η αναζήτηση μέσω διαδικτύου. To εύρος των διάφορων ντοκιμαντέρ που 

εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο είτε περιέγραφαν τις συνθήκες διαβίωσής τους στα κέντρα 

κράτησης των προσφύγων, είτε την πορεία των προσφύγων από τα παράλια της Τουρκίας έως 

τα νησιά της Ελλάδας ή την Αθήνα, είτε συνεντεύξεις με τους πρόσφυγες ή τους άμεσα 

εμπλεκόμενους με αυτούς, όπως κάτοικοι των νησιών και ανθρώπους του λιμενικού που 

βοηθούσαν στην διάσωση των προσφύγων προς στην στεριά. Τέλος, από όλα τα ντοκιμαντέρ 

που βρέθηκαν επιλέχθηκαν αυτά ή μέρη αυτών που παρουσίαζαν ή αναφέρονταν στα 

παραπάνω ερωτήματα της έρευνας και έδιναν τις περισσότερες πληροφορίες που θα 

βοηθούσαν στην ανάλυση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε 
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ως μονάδα ανάλυσης για την έρευνα τα λόγια αυτών, προσφύγων ή των άμεσα εμπλεκομένων, 

τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση του περιεχόμενου τους και βοηθούν να δοθούν 

απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα μέσα από την ανάλυσή τους.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα των μηνών Δεκέμβριο 2016 έως Αύγουστο του έτους 

2017, ωστόσο τα ντοκιμαντέρ που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν αυτά που είχαν βρεθεί και 

παραχθεί πριν τον μήνα Δεκέμβριο του 2016. 

Τα στοιχεία αυτά που προκύπτουν από τα ντοκιμαντέρ θα αναλυθούν με τον συνδυασμό δύο 

μεθόδων, την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και την κριτική ανάλυση  λόγου. Με τον 

συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων θα επιτευχθεί μια ανάλυση σε βάθος και με καλύτερη 

ερμηνεία των δεδομένων που θα προκύψουν από τα ντοκιμαντέρ. Κατά την μέθοδο ανάλυσης 

περιεχομένου τα επιλεγμένα λόγια χωρίστηκαν σε αναφορές με αυτόνομο νόημα, στην 

συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν και στο τέλος εντάχθηκαν σε θεματικές. Τα στοιχεία αυτά που 

προέκυψαν αναδεικνύονται μέσα από διαγράμματα και πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών επί 

τοις εκατό. Επιπλέον, οι αναφορές αυτές αναλύθηκαν σύμφωνα με την κριτική ανάλυση λόγου 

ώστε να ερευνηθούν και να φανερωθούν με περισσότερη ακρίβεια οι λόγοι που ώθησαν τους 

πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τις χώρες τους.  

 

Ανάλυση περιεχομένου 

 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια τεχνική αντικειμενικής και συστηματικής μελέτης που με 

αυτή μπορεί κανείς να αναλύσει τον γραπτό, τον προφορικό λόγο αλλά και το περιεχομένου 

που επικοινωνείται ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη του μηνύματος. Ο ερευνητής 

χρησιμοποιώντας την ανάλυση περιεχομένου συγκεντρώνει και καταμετρά τα στοιχεία που 

έχει συγκεντρώσει από το υλικό του και καταλήγει σε συμπεράσματα, με βάσει τα ποια 

στοιχεία αναφέρονται, αλλά και πόσες φορές αυτά εμφανίζονται. Η μέθοδος αυτή βοηθάει να 

διεξαχθούν τα αποτελέσματα με συστηματικό και αντικειμενικό τρόπο (Ζαφειρόπουλος, 2005, 

σ:173). Με άλλα λόγια, είναι ένα σύστημα κατηγοριών το οποίο προκύπτει από την 

καταμέτρηση των λέξεων ή αναφορών και έτσι καταλήγει σε ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει 

την καταμέτρηση των αναφορών ανά κατηγορία, την σχέση συχνότητας αναφορών και 

περιεχομένου και στο τέλος, γίνεται ένας σχολιασμός της έννοιας, η οποία υπερέχει των 

άλλων, σε σύγκριση με τις άλλες (Παπαδοπούλου, 2009, σ:4). Συμπληρωματικά, η ανάλυση 

περιεχομένου χρησιμοποιείται στην ποσοτική έρευνα και ορίζεται ως αντικειμενική, 
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συστηματοποιημένη και ποσοτική περιγραφή των δεδομένων μέθοδος (Gall, Borg & Gall, 

2014,σ:287). 

 

Κριτική ανάλυση λόγου 

 

Μέσα από την κριτική ανάλυση λόγου προβάλλονται τα κοινωνικά, ψυχολογικά πολιτικά και 

ιδεολογικά στοιχεία των δεδομένων που έχει στην κατοχή του ο ερευνητής. Στόχος της 

κριτικής ανάλυσης λόγου είναι να κάνει κατανοητά τα νοήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στα  

κείμενα, κυρίως, σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Προσπαθεί να εντοπίσει μέσα στον 

λόγο τα ιδεολογικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται πίσω από τις λέξεις (Κολίτσα, 2016, σ:24). 

Επιπλέον, βασική πεποίθηση της μεθόδου αυτής είναι  πως η γλώσσα βρίσκεται σε συνεχή 

διάλογο με την κοινωνία. Δηλαδή, δεν γίνεται η γλώσσα, ο λόγος του ανθρώπου να μην 

εμπεριέχει στοιχεία από την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Όπου τα στοιχεία αυτά με το 

πέρασμα των χρόνων έχουν αφομοιωθεί στο άτομα και θεωρούνται πλέον φυσικά, αποδεκτά 

και κοινά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο ερευνητής που 

χρησιμοποιεί την κριτική ανάλυση λόγου ως μέθοδο ανάλυσης εστιάζει στα συμφραζόμενα 

των στοιχείων του, αλλά ,και σε αυτά που είναι κρυμμένα πίσω από την συντακτική δομή και 

την γραμματική. Αυτό περιλαμβάνει και την διερεύνηση του πολιτικού, κοινωνικού και 

οικονομικού συγκείμενου μέσα στο οποίο παράγεται ο λόγος (Κακμεζή, 2016, σ:21-22).  

Η κριτική ανάλυση λόγου δεν αποτελείται αποκλειστικά από την θεωρία που Fairclough, ο 

οποίος ήταν βασικός εκφραστής της, για την θεωρία του οποίου θα αναφερθούμε παρακάτω, 

αλλά περιλαμβάνει και την κοινωνιο-γνωστική ανάλυση λόγου του Teun van Dijk και την 

κοινωνική σημειωτική. Επομένως, τα βασικά χαρακτηριστικά της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου 

που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 

 1. Η κριτική Ανάλυση Λόγου επιλαμβάνεται των κοινωνικών προβλημάτων. 

2. Οι σχέσεις δύναμης διαμορφώνονται μέσα από τις πρακτικές λόγου. 

3. Ο λόγος συνθέτει την κοινωνία και την κουλτούρα. 

4. Ο λόγος διαμορφώνει το ιδεολογικό πεδίο. 

5. Ο λόγος διέπεται από την ιστορικότητα. 
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6. Τα κείμενα και το κοινωνικό περιβάλλον συνδέονται μέσω της διαμεσολάβησής τους. 

7. Η ανάλυση λόγου είναι ερμηνευτική και επεξηγηματική. 

8. Ο λόγος είναι μια μορφή κοινωνικής δράσης.  

(Ντούνης, 2011, σ: 12-13). 

Είναι σημαντικό ακόμα να γίνει αναφορά στο τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυση του Fairclough, 

ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της θεωρίας αυτής. Οι τρεις διαστάσεις του 

μοντέλου αφορούν την μελέτη του λόγου : ως κείμενο (περιγραφική ανάλυση), ως πρακτική 

λόγου (ερμηνευτική ανάλυση) και ως κοινωνική πρακτική (επεξηγηματική ανάλυση). Ως 

κείμενο θεωρείται κάθε γλωσσική, προφορική αλλά και οπτική αναπαράσταση της γλώσσας, 

στην οποία μελετιούνται τα γλωσσικά στοιχεία που την απαρτίζουν. Στην πρακτική του λόγου 

από την άλλη μελετάται η σύνδεση του κειμένου με το περιβάλλον  στο οποίο παράγεται και 

αφομοιώνεται από τον δέκτη. Και τέλος, ως κοινωνική πρακτική μελετιούνται οι σχέσεις οι 

οποίες δημιουργούνται από το κοινωνικό- πολιτικό πλαίσιο στο οποίο παράγεται , καθώς αυτό 

επιδρά άμεσα στο κείμενο (Ντούνης, 2011, σ: 14 & Στάμου, 2015).  
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Ανάλυση Ντοκιμαντέρ  

 

Ανάλυση περιεχομένου 

 

Ύστερα από την κατηγοριοποίηση των φράσεων των άμεσα εμπλεκόμενων με τους πρόσφυγες 

ή από τους ίδιους τους πρόσφυγες προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες: 

 

 

Διάγραμμα 1: Συχνότητα των αναφορών ανά ντοκιμαντέρ 
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Πίνακας 1 

Συχνότητα των αναφορών ανά ντοκιμαντέρ και το ποσοστό επί τοις εκατό 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 1 και πίνακα φαίνεται πως από τα πέντε ντοκιμαντέρ τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία οι περισσότερες αναφορές που βοηθούν στην 

απάντηση των ερωτημάτων βρίσκονται στο τελευταίο ντοκιμαντέρ «No passport» με ποσοστό 

49% και στη συνέχεια ακολουθούν τα ντοκιμαντέρ «Ελπίδας κύματα» και «Η άλλη μεριά της 

θάλασσας» με ποσοστό 23,6% και 15,6% αντίστοιχα. Και με μικρότερο ποσοστό ακολουθούν 

«Το νησί των προσφύγων» με 7,4% και τέλος το «The island of all together» με 4,4%. 

 

 

Διάγραμμα 2: Συχνότητα αναφορών σε σχέση με την παραγωγή του ντοκιμαντέρ 

  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 80 23,6 23,6 23,6 

2 53 15,6 15,6 39,2 

3 25 7,4 7,4 46,6 

4 15 4,4 4,4 51,0 

5 166 49,0 49,0 100,0 

Total 339 100,0 100,0   
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Πίνακας 2 

Συχνότητα αναφορών και το ποσοστό επί τοις εκατό σε σχέση με την παραγωγή του ντοκιμαντέρ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Valid 1 80 23,6 23,6 23,6 

2 244 72,0 72,0 95,6 

3 15 4,4 4,4 100,0 

Total 339 100,0 100,0   

 

Οι περισσότερες αναφορές όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα 2 και πίνακα 

βρίσκονται στα ντοκιμαντέρ των οποίων η παραγωγή είναι ελληνική με ποσοστό 72%, στην 

συνέχεια στα ντοκιμαντέρ κυπριακής παραγωγής με 23,6% και τέλος με 4,4% το ντοκιμαντέρ 

από το Άμστερνταμ.   

 

Διάγραμμα 3: Συχνότητα αναφορών ανά προέλευση ομιλητή 

 

Πίνακας 3 

Συχνότητα αναφορών και το ποσοστό επί τοις εκατό σε σχέση με την προέλευση του ομιλητή 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 105 31,0 31,0 31,0 

2 28 8,3 8,3 39,2 

3 21 6,2 6,2 45,4 

4 137 40,4 40,4 85,8 

5 26 7,7 7,7 93,5 

6 22 6,5 6,5 100,0 

Total 339 100,0 100,0   
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η προέλευση των προσφύγων οι οποίοι μιλούν για τους 

λόγους που τους ανάγκασαν να φύγουν από τις πατρίδες τους αλλά και για την κατάσταση που 

επικρατεί ή επικρατούσε στην χώρα τους. Ο αφηγητής είναι αυτός που περιγράφει τα 

περισσότερα με ποσοστό 40,4%, αμέσως ακολουθούν οι πρόσφυγες που έρχονται από την 

Συρία με 31%. Λιγότερες αναφορές έχουμε από πρόσφυγες του Αφγανιστάν 8,3%, από τους 

εθελοντές οι οποίοι μεταφέρουν τα γεγονότα έτσι όπως τους τα έχουν πει οι πρόσφυγες που 

βοηθούν στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων με 7,7%. Και τέλος με κοντινά ποσοστά 6,5% 

και 6,2% η προέλευση των προσφύγων είναι από αραβικούς πληθυσμούς και από το Ιράκ 

αντίστοιχα. 

 

 

Διάγραμμα 4: Συχνότητα αναφορών ανά θεματική 
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Πίνακας 4 

Συχνότητα αναφορών και ποσοστό επί τοις εκατό ανά θεματική 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 48 14,2 14,2 14,2 

2 111 32,7 32,7 46,9 

3 10 2,9 2,9 49,9 

4 10 2,9 2,9 52,8 

5 17 5,0 5,0 57,8 

6 13 3,8 3,8 61,7 

7 9 2,7 2,7 64,3 

8 56 16,5 16,5 80,8 

9 35 10,3 10,3 91,2 

10 30 8,8 8,8 100,0 

Total 339 100,0 100,0   

 

Όλες οι αναφορές που καταγράφηκαν από τα λόγια των προσφύγων και όχι μόνο 

κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές, οι οποίες περιλαμβάνουν μέσα τους μικρότερες 

κατηγορίες. Η θεματική με το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 32,7% είναι αυτή 

της εμπόλεμης κατάστασης. Επόμενη θεματική είναι αυτή των αρνητικών αισθημάτων που 

νιώθουν στην χώρα τους (16,5%), οι συνθήκες ζωής τις οποίες αντιμετωπίζουν (14,2%). Σε 

μικρότερα ποσοστά έρχονται η αναζήτηση για κάτι καλύτερο (5%), τα ανθρώπινα δικαιώματα 

τα οποία καταπατούνται (3,8%), η πολιτική και η οικονομία που επικρατούν στην χώρα τους 

τους ωθεί να φύγουν (2,9%). Το 2,7% αποτελούν τα θετικά αισθήματα που νιώθουν,  αλλά όχι 

στην χώρα τους, είτε στη χώρα που έφτασαν είτε επειδή είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το ταξίδι 

της προσφυγιάς. Το 10,3% αποτελεί τα χαρακτηριστικά των προσφύγων όπως είναι η ηλικία, 

η χώρα του  κλπ., και το 8,8% είναι διάφορες κατηγορίες οι οποίες δεν μπόρεσαν να 

κατηγοριοποιηθούν, όπως συμπεριφορές άλλων ανθρώπων κλπ. 
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Διάγραμμα 5: Συχνότητα αναφορών  θεματικής ανά ντοκιαντέρ  

 

Πίνακας 5 

Συχνότητα αναφορών και ποσοστό επί τοις εκατό θεματικής ανά ντοκιμαντέρ 

   

Ντοκιμαντέρ Total 

1 2 3 4 5 1 

Θεματική 1 Count 19 3 3 5 18 48 

% within Ντοκιμαντέρ 23,8% 5,7% 12,0% 33,3% 10,8% 14,2% 

2 Count 29 15 12 5 50 111 

% within Ντοκιμαντέρ 36,3% 28,3% 48,0% 33,3% 30,1% 32,7% 

3 Count 1 7 0 0 2 10 

% within Ντοκιμαντέρ 1,3% 13,2% ,0% ,0% 1,2% 2,9% 

4 Count 5 0 0 0 5 10 

% within Ντοκιμαντέρ 6,3% ,0% ,0% ,0% 3,0% 2,9% 

5 Count 2 5 1 0 9 17 

% within Ντοκιμαντέρ 2,5% 9,4% 4,0% ,0% 5,4% 5,0% 

6 Count 0 3 0 0 10 13 

% within Ντοκιμαντέρ ,0% 5,7% ,0% ,0% 6,0% 3,8% 

7 Count 1 4 0 3 1 9 

% within Ντοκιμαντέρ 1,3% 7,5% ,0% 20,0% ,6% 2,7% 

8 Count 16 12 6 2 20 56 

% within Ντοκιμαντέρ 20,0% 22,6% 24,0% 13,3% 12,0% 16,5% 

9 Count 7 1 3 0 24 35 

% within Ντοκιμαντέρ 8,8% 1,9% 12,0% ,0% 14,5% 10,3% 

10 Count 0 3 0 0 27 30 

% within Ντοκιμαντέρ ,0% 5,7% ,0% ,0% 16,3% 8,8% 

Total Count 80 53 25 15 166 339 

% within Ντοκιμαντέρ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Στο παραπάνω διάγραμμα και πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των θεματικών που εμφανίζονται 

στο καθένα ντοκιμαντέρ. Η εμπόλεμη κατάσταση είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

σε όλα τα ντοκιμαντέρ, τα ποσοστά κυμαίνονται από 28,3% έως 48%. Στην συνέχεια οι 

συνθήκες ζωής από 5,7% έως 33,3% και τα αρνητικά αισθήματα να ακολουθούν με ποσοστά 

που κυμαίνονται από 12% έως 24%. Και τέλος με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, η αναζήτηση για το μέλλον, η πολιτική και η οικονομία που επικρατεί 

και οι αναφορές στα χαρακτηριστικά των προσφύγων και άλλες αναφορές. 

 

 

Διάγραμμα 6: Συχνότητα αναφορών θεματικής ανά χρονική ολική διάρκεια του ντοκιμαντέρ  
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Πίνακας 6 

Συχνότητα αναφορών και ποσοστό επί τοις εκατό θεματικής ανά χρονική ολική διάρκεια του ντοκιμαντέρ 

   

Ολική διάρκεια Total 

22,37 35,09 37,14 39,27 39,54 22,37 

Θεματική 1 Count 5 18 3 3 19 48 

% within Ολική διάρκεια 33,3% 10,8% 5,7% 12,0% 23,8% 14,2% 

2 Count 5 50 15 12 29 111 

% within Ολική διάρκεια 33,3% 30,1% 28,3% 48,0% 36,3% 32,7% 

3 Count 0 2 7 0 1 10 

% within Ολική διάρκεια ,0% 1,2% 13,2% ,0% 1,3% 2,9% 

4 Count 0 5 0 0 5 10 

% within Ολική διάρκεια ,0% 3,0% ,0% ,0% 6,3% 2,9% 

5 Count 0 9 5 1 2 17 

% within Ολική διάρκεια ,0% 5,4% 9,4% 4,0% 2,5% 5,0% 

6 Count 0 10 3 0 0 13 

% within Ολική διάρκεια ,0% 6,0% 5,7% ,0% ,0% 3,8% 

7 Count 3 1 4 0 1 9 

% within Ολική διάρκεια 20,0% ,6% 7,5% ,0% 1,3% 2,7% 

8 Count 2 20 12 6 16 56 

% within Ολική διάρκεια 13,3% 12,0% 22,6% 24,0% 20,0% 16,5% 

9 Count 0 24 1 3 7 35 

% within Ολική διάρκεια ,0% 14,5% 1,9% 12,0% 8,8% 10,3% 

10 Count 0 27 3 0 0 30 

% within Ολική διάρκεια ,0% 16,3% 5,7% ,0% ,0% 8,8% 

Total Count 15 166 53 25 80 339 

% within Ολική διάρκεια 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα 6 και με την βοήθεια του πίνακα μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως 

στο σύνολο των ντοκιμαντέρ την περισσότερη χρονική διάρκεια τους καλύπτουν οι αναφορές 

που παρουσιάζουν την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στις πατρίδες τους. Οι αναφορές 

αυτές καλύπτουν από το 30,1% έως το 48% της διάρκειας του ντοκιμαντέρ. Επόμενη αναφορά 

που επικρατεί στα ντοκιμαντέρ είναι τα αρνητικά αισθήματα που έχουν οι πρόσφυγες για την 

χώρα τους και την κατάσταση που επικρατεί εκεί, με τα ποσοστά να καλύπτουν από 12% έως 

24% της συνολικής διάρκειας. Σημαντικό ποσοστό καλύπτουν και οι αναφορές για τις 

συνθήκες ζωής που επικρατούν με ποσοστά 5,7% έως 33,3% της συνολικής διάρκειας των 

ντοκιμαντέρ. Ακολουθούν, μετά, οι αναφορές για αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος (2,5%-

9,4%), η στέρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (0%-6%), η οικονομία (0%-13,2%) και η 

πολιτική (0-6,3%), τα θετικά αισθήματα (0%-20%), τα χαρακτηριστικά των προσφύγων 

(1,9%-14,5%) και άλλο (0%-16,3%). 
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Διάγραμμα 7:  Συχνότητα αναφορών θεματικής ανά προέλευση παραγωγής του ντοκιμαντέρ 
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Πίνακας 7 

Συχνότητα αναφορών και ποσοστό επί τοις εκατό θεματικής ανά προέλευση παραγωγής ντοκιμαντέρ 

   

Χώρα προέλευσης ντοκιμαντέρ Total 

1 2 3 1 

Θεματική 1 Count 19 25 4 48 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

23,8% 10,2% 26,7% 14,2% 

2 Count 29 78 4 111 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

36,3% 32,0% 26,7% 32,7% 

3 Count 1 8 1 10 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

1,3% 3,3% 6,7% 2,9% 

4 Count 5 5 0 10 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

6,3% 2,0% ,0% 2,9% 

5 Count 2 15 0 17 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

2,5% 6,1% ,0% 5,0% 

6 Count 0 13 0 13 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

,0% 5,3% ,0% 3,8% 

7 Count 1 5 3 9 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

1,3% 2,0% 20,0% 2,7% 

8 Count 16 37 3 56 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ 

20,0% 15,2% 20,0% 16,5% 

9 Count 7 28 0 35 

% within Χώρα 
προέλευσης 8,8% 11,5% ,0% 10,3% 

10 Count 0 30 0 30 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ  

,0% 12,3% ,0% 8,8% 

Total Count 80 244 15 339 

% within Χώρα 
προέλευσης 
ντοκιμαντέρ  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 7 και τον πίνακα των ποσοστών το ντοκιμαντέρ που η παραγωγή 

του ήταν από το Άμστερνταμ φαίνεται πως η μεγαλύτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες ζωής 

που επικρατούν στις περιοχές που προέρχονται οι πρόσφυγες και η εμπόλεμη κατάσταση που 

υπάρχει (26,7%). Στην συνέχεια, ακολουθούν τα αρνητικά αισθήματα που αισθάνονται για την 

χώρα τους, τα οποία ισοσταθμίζονται με τα θετικά αισθήματα που νιώθουν φεύγοντας από την 
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χώρα του και ξεκινούν το ταξίδι της προσφυγιάς (20%). Οι υπόλοιπες αναφορές δεν 

εμφανίζονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.  

Στα ντοκιμαντέρ των ελληνικών παραγωγών, τα οποία είναι τρία, παρατηρείται πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών γίνονται για την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στις 

αραβικές χώρες με ποσοστό 32%. Ακολουθούν τα αρνητικά αισθήματα που νιώθουν με 15,2%, 

η αναζήτηση για ένα καλύτερο μέλλον (6,1%), με 5,3% έρχονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τα 

οποία καταπατούνται στις χώρες των προσφύγων, η οικονομία με 3,3% και με 2% η πολιτική 

και τα αρνητικά αισθήματα που τους ωθούν να φύγουν από την χώρα τους. Τα χαρακτηριστικά 

των προσφύγων και άλλες αναφορές υπάρχουν σε ποσοστό 11,5% και 12,3% αντίστοιχα. 

 

 

Διάγραμμα 8: Συχνότητα αναφορών θεματικής ανά προέλευση του ομιλητή 
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Πίνακας 8 

Συχνότητα αναφορών και ποσοστό επί τοις εκατό θεματικής ανά προέλευση του ομιλητή 

   

Προέλευση προσφύγων Total 

1 2 3 4 5 6 1 

Θεματική 1 Count 28 3 2 9 3 3 48 

% within Προέλευση 
προσφύγων 26,7% 10,7% 9,5% 6,6% 11,5% 13,6% 14,2% 

2 Count 19 13 13 53 12 1 111 

% within Προέλευση 
προσφύγων 18,1% 46,4% 61,9% 38,7% 46,2% 4,5% 32,7% 

3 Count 6 2 0 2 0 0 10 

% within Προέλευση 
προσφύγων 5,7% 7,1% ,0% 1,5% ,0% ,0% 2,9% 

4 Count 0 0 0 10 0 0 10 

% within Προέλευση 
προσφύγων ,0% ,0% ,0% 7,3% ,0% ,0% 2,9% 

5 Count 3 0 1 6 4 3 17 

% within Προέλευση 
προσφύγων 2,9% ,0% 4,8% 4,4% 15,4% 13,6% 5,0% 

6 Count 1 2 0 2 0 8 13 

% within Προέλευση 
προσφύγων 1,0% 7,1% ,0% 1,5% ,0% 36,4% 3,8% 

7 Count 8 1 0 0 0 0 9 

% within Προέλευση 
προσφύγων 7,6% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7% 

8 Count 28 6 3 12 7 0 56 

% within Προέλευση 
προσφύγων 26,7% 21,4% 14,3% 8,8% 26,9% ,0% 16,5% 

9 Count 5 1 2 25 0 2 35 

% within Προέλευση 
προσφύγων 4,8% 3,6% 9,5% 18,2% ,0% 9,1% 10,3% 

10 Count 7 0 0 18 0 5 30 

% within Προέλευση 
προσφύγων 6,7% ,0% ,0% 13,1% ,0% 22,7% 8,8% 

Total Count 105 28 21 137 26 22 339 

% within Προέλευση 
προσφύγων 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 8 και τον πίνακα φαίνονται τα ποσοστά και οι φορές εμφάνισης, 

των αναφορών που έχουν κατηγοριοποιηθεί σε θεματικές, ανάλογα με την χώρα προέλευσης 

του πρόσφυγα ποια θεματική είναι αυτή που τον επηρέασε περισσότερο για να αποχωρήσει 

από την χώρα του. η μεγαλύτερη αναφορά γίνεται από τον αφηγητή των ντοκιμαντέρ για την 

εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί σε εκείνες τις χώρες με το ποσοστό αναφοράς να 

ανέρχεται στο 38,7%. Ακόμα, με 18,2% κάνει αναφορά στα χαρακτηριστικά των προσφύγων 

και 13,15 σε άλλα, όπως συμπεριφορές ανθρώπων. Το 8,8% καλύπτουν τα αρνητικά 

συναισθήματα που παρουσιάζει ο αφηγητής, στην συνέχεια, φαίνεται να αναφέρεται στην 
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πολιτική κατάσταση (7,3%), στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος (4,4%), στην 

οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναζητούν οι άνθρωποι (1,5%). Και τέλος, καμία 

αναφορά δεν γίνεται στα θετικά αισθήματα που νιώθουν οι πρόσφυγες.  

Οι πρόσφυγες από την Συρία σε πρώτο ποσοστό αναφέρονται στις συνθήκες ζωής που είχαν 

στην χώρα τους και τα αρνητικά αισθήματα που έχουν (26,7%) και αμέσως μετά αναφέρονται 

στην εμπόλεμη κατάσταση της περιοχής (18,1%). Επιπλέον, τα θετικά αισθήματα, όπως η 

ελπίδα, με ποσοστό 7,6%, ακολουθεί η οικονομία με 5,7%, η αναζήτηση για καλύτερο μέλλον 

2,9% και 1% αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, το 4,8% και το 6,7% αναφέρονται 

στην καταγωγή ή ηλικία των προσφύγων και σε διάφερες άλλες συμπεριφορές και το 

συναισθήματα.  

Οι Αφγανοί πρόσφυγες μιλούν περισσότερο για την εμπόλεμη κατάσταση της χώρας τους 

(46,4%), τα αρνητικά αισθήματα (21,4%) και τις συνθήκες διαβίωσης (10,7%). Στη συνέχεια, 

μιλούν για την οικονομία και την αναζήτηση για καλύτερο μέλλον (7,1%), ακολουθούν τα 

αρνητικά αισθήματα και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων  (3,6%) και καμία άλλη αναφορά 

στις υπόλοιπες θεματικές.  

Ο Ιρακινός λαός που διάλεξε την προσφυγιά αναφέρεται στην εμπόλεμη κατάσταση της χώρας 

του (61,9%), στα αρνητικά αισθήματα που έχουν (14,3%), με ποσοστό 9.5% στις συνθήκες 

ζωής, με 4,8% στην αναζήτηση για ένα μέλλον καλύτερο και με 9,5% στα χαρακτηριστικά των 

προσφύγων από την χώρα τους. Ακόμα, από τα λόγια των εθελοντών φαίνεται πως και αυτοί 

αναφέρονται στην εμπόλεμη κατάσταση (46,2%), τα αρνητικά συναισθήματα (26,9%), την 

αναζήτηση για το μέλλον την αναφέρουν σε ποσοστό 15,4% και μετά έρχεται η αναφορά στις 

συνθήκες ζωής με 11,5%, οι υπόλοιπες θεματικές δεν αναφέρονται. Τέλος, ο αραβικός λαός 

αναφέρεται περισσότερο στην διεκδίκηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (36,4%), στις 

συνθήκες ζωής της χώρας και στην αναζήτηση για ένα καλύτερο μέλλον (13,6) και μετά 

έρχεται η εμπόλεμη κατάσταση (4,5%) και το 9,1% αναφέρεται στους πρόσφυγες και το 22,7% 

σε άλλο. 
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Διάγραμμα 9: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής συνθήκες ζωής 

 

Η θεματική Συνθήκες ζωής (Διάγραμμα 9) περιλαμβάνει τις κατηγορίες έλλειψη πρώτων 

αναγκών το οποίο εμφανίζεται 28 φορές, την ανασφάλεια που αισθάνονται και την 

επικινδυνότητα να εμφανίζονται 9 φορές και η έλλειψη εκπαίδευσης 2 φορές. 

 

 

Διάγραμμα 10: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής εμπόλεμη κατάσυαση 

 

Στο Διάγραμμα 10 φαίνονται οι κατηγορίες για την θεματική Εμπόλεμη κατάσταση, οι 

κυρίαρχες κατηγορίες είναι ο πόλεμος και η τρομοκρατία όπου η συχνότητα εμφάνισής τους 
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είναι 29 φορές, αμέσως μετά έρχεται η καταστροφή 19 φορές και ο θάνατος με 16 φορές 

εμφάνιση. Η φυγή με 8 φορές εμφάνιση, ο περιορισμός (4 φορές), ο στρατός (2 φορές)οι εχθροί 

που υπάρχουν, ο πόλεμος χωρίς περιορισμούς σε χρήση όπλων καταστροφής, οι άμαχοι που 

δεν μπορούν να υπερασπιστούν την ζωή τους και ο πόλεμος δίχως λογική (από 1 φορά). 

 

 

Διάγραμμα 11: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής οικονομία 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 11) φαίνονται οι κατηγορίες που αποτελούν την 

θεματική της οικονομίας. Η ακριβή εκπαίδευση που υπάρχει αλλά και η έλλειψη χρημάτων 

κάνουν την εμφάνισή τους από 3 φορές. Η ανεργία, ο περιορισμός της εργασίας, τα αυξημένα 

έξοδα και η οικονομική επιβάρυνση που εμφανίζονται από 1 φορά οδηγούν τους αραβικούς 

πληθυσμούς να εγκαταλείπουν τις χώρες τους. 
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Διάγραμμα 12: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής πολιτική 

 

Στην θεματική της Πολιτικής εντάσσονται οι κατηγορίες πολιτική που εμφανίζεται 7 φορές, 

πως η πολιτική που επικρατεί τους ωθεί να φύγουν από την χώρα τους. Από μία φορά 

εμφανίζονται η υποκρισία των πολιτικών προσώπων, η αδυναμία αυτών να κάνουν κάτι αλλά 

και οι ψεύτικες δικαιολογίες που δεν μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. 

 

 

Διάγραμμα 13: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής αναζήτηση 
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Στο Διάγραμμα 13 φαίνονται οι κατηγορίες της θεματικής Αναζήτηση. Οι κατηγορίες είναι 

αυτή της επιβίωσης, αναζήτηση για κάτι διαφορετικό ώστε να επιβιώσουν (9 φορές), 

διεκδίκηση γι’ αυτά που τους αξίζουν ως άνθρωποι (4 φορές) και ο αγώνας που κάνουν να 

φύγουν από την χώρα τους και για ένα μέλλον καλύτερο (από 1 φορά). 

 

 

Διάγραμμα 14: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Στην θεματική Ανθρώπινα δικαιώματα εντάσσονται οι κατηγορίες, ελευθερία (4 φορές), 

δικαιοσύνη και δημοκρατία (2 φορές). Η ειρήνη, η ισότητα, η υγεία, η ελευθερία λόγου και η 

αξιοπρέπεια που εμφανίζονται από μια φορά αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που οι 

άνθρωποι στις αραβικές χώρες δεν έχουν και διεκδικούν την υπεράσπισή τους.  
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Διάγραμμα 15: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής θετικά αισθήματα 

 

Τα Θετικά αισθήματα αποτελούνται από τις κατηγορίες ελπίδα (5 φορές), την ανακούφιση (3 

φορές) και τα όνειρα (1 φορά) που είναι όλα αυτά που νιώθουν φεύγοντας από τις χώρες τους.  

 

 

Διάγραμμα 16: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής αρνητικά αισθήματα 

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τα αρνητικά αισθήματα των προσφύγων που αποφάσισαν να 

εγκαταλείψουν την χώρα τους με το συναίσθημα της απελπισίας το οποία εμφανίζεται 42 

φορές. Ακολουθεί το αίσθημα του φόβου (5 φορές), η αδικία, η απέχθεια (2 φορές), η 
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απογοήτευση, το μίσος, η δυστυχία, η εξάντληση  και η αναστάτωση (από 1 φορά) είναι τα 

αρνητικά αισθήματα που νιώθουν ή ένιωθαν στην πατρίδα τους και έτσι αποφάσισαν να 

φύγουν.  

 

 

Διάγραμμα 17: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής πρόσφυγες 

 

Στην θεματική Πρόσφυγες αναφέρονται οι κατηγορίες προέλευση και χώρα των προσφύγων 

(11 φορές), η εθνικότητά τους (9 φορές), ηλικία (2 φορές), η ανιδιοτέλεια που έχουν και το 

επάγγελμά τους (από 1 φορά). 

 

Διάγραμμα 18: Συχνότητα αναφορών των κατηγοριών της θεματικής άλλο 
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Στην θεματική Άλλο εντάχθηκαν κατηγορίες οι οποίες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα σε 

κάποια άλλη θεματική. Αυτή την θεματική αφορούν τα πλεονεκτήματα που είχε η περιοχή 

τους (8 φορές), η απορία που δήλωναν για το πως μπορούν να ζήσουν (8 φορές), το χρονικό 

διάστημα που πολιορκούνταν η περιοχή τους ή το πόσο καιρό είναι χωρίς φαγητό και η 

διευκρίνιση πως δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που βασανίζεται αλλά περισσότεροι (4 φορές), 

η συμπεριφορά ανθρώπινων πράξεων και η στήριξη για την δημιουργία των τρομοκρατών (3 

φορές). 

 

Κριτική ανάλυση λόγου 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα 1 & 2 και τους αντίστοιχους πίνακες και 

γνωρίζοντας τα στοιχεία του κάθε ντοκιμαντέρ φαίνεται πως το ντοκιμαντέρ «No passport» 

έχοντας χώρα προέλευσης την Ελλάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών. Σε 

αυτό το γεγονός συμβάλει και η ομάδα παραγωγής του καθώς αποτελείται από την Ομάδα 

στήριξης μεταναστών και προσφύγων στην Κάλυμνο, ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, 

βοηθούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τους πρόσφυγες γνωρίζοντας έτσι τα πράγματα λίγο 

καλύτερα από τον καθένα. Επιπλέον, τα υπόλοιπα δύο ντοκιμαντέρ που παράχθηκαν στην 

Ελλάδα, «Η άλλη μεριά της θάλασσας: Διασχίζοντας το Αιγαίο με τους πρόσφυγες» και «Το 

νησί των Προσφύγων», εμφανίζουν και αυτά μεγάλα ποσοστά αναφορών, αυτό έγκειται στο 

γεγονός πως η Ελλάδα τον διάστημα εκείνο είχε μεγάλη εισροή προσφύγων από τα παράλια 

της Τουρκίας προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα. Όλο αυτό 

το φαινόμενο της προσφυγιάς από τις Αραβικές χώρες ήταν κάτι που συγκλόνισε τον ελλαδικό 

χώρο και έτσι μπόρεσε να αποτυπώσει μέσα από τα ντοκιμαντέρ τα αίτια που προκάλεσαν την 

φυγή από τις πατρίδες τους.  

Το κυπριακό ντοκιμαντέρ «Ελπίδας κύματα» εμφανίζει και αυτό ένα σεβαστό ποσοστό 

αναφορών καθώς γίνεται με επιτόπια παρακολούθηση των γεγονότων αυτών που λαμβάνουν 

χώρα στο νησί της Λέσβου. Το τελευταίο ντοκιμαντέρ «The island of all together» με 

παραγωγή Άμστερνταμ με λιγότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα, ωστόσο η διάρκειά του είναι 

μικρή συγκριτικά με τα υπόλοιπα οπότε οι αναφορές που δίνει είναι επαρκείς για την ανάλυση 

και τα συμπεράσματά της έρευνας. 

Η προέλευση των προσφύγων (Διάγραμμα 3) δηλώνεται με λεζάντα κατά την διάρκεια των 

δηλώσεών τους στο ντοκιμαντέρ με το όνομα και την χώρα από την οποία έρχονται, όπως 
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επίσης και οι εθελοντές στις δηλώσεις τους φαίνεται από ποιον οργανισμό είναι (π.χ. Γιατροί 

χωρίς σύνορα) ή αν είναι απλοί κάτοικοι της περιοχής ή εθελοντές από άλλα μέρη (π.χ. από 

άλλες χώρες ή από εθελοντικές ομάδες άλλων χωρών). Τέλος, και μέσω του αφηγητή 

αναφέρονται οι εθνικότητες οι οποίες καταφθάνουν στην Ελλάδα πραγματοποιώντας έτσι το 

ταξίδι της προσφυγιάς. 

Εν συνεχεία, η κριτική ανάλυση λόγου των θεματικών των ντοκιμαντέρ θα γίνει ανά θεματική 

ταξινομώντας τες με φθίνουσα σειρά, δηλαδή από αυτήν με το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης 

προς αυτή με το μικρότερο ποσοστό.  

Εμπόλεμη κατάσταση  

Η εμπόλεμη κατάσταση είναι η πρώτη σε ποσοστό των θεματικών. Η κατάσταση αυτή 

δηλώνεται μέσα από διάφορες αναφορές κατά την διάρκεια των ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ  

«Ελπίδας κύματα» δηλώνεται με την αναφορά «…διέλυσαν…τα σπίτια τους…», η κατηγορία 

αυτή της καταστροφής φανερώνει πως μέσα από τον εμφύλιο σπαραγμό οι άνθρωποι στις 

Αραβικές χώρες έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι θύματα των «πολέμων», ένα ουσιαστικό που 

παρουσιάζει την κατάσταση της περιοχής. Η φράση αυτή «ο πόλεμος δεν σταματά» από τα 

λόγια ενός Σύριου πρόσφυγα δηλώνει την κατάσταση του πολέμου στην χώρα του με το 

ουσιαστικό πόλεμος και με το ρήμα δεν σταματά δείχνει πως ο πόλεμος είναι διαρκής. «Τα 

σπίτια μας έχουν κατεδαφιστεί.», τα σπίτια μια λέξη που δηλώνει ένα βασικό μέσο για να ζήσει 

και να μεγαλώσει ένα άνθρωπος ακολουθείται από το ρήμα έχουν κατεδαφιστεί φανερώνοντας 

έτσι την αδυναμία των ανθρώπων να μείνουν στα ίδια τους τα σπίτια τα οποία λόγω του 

πολέμου δεν υπάρχουν πια. 

Ένας Ιρακινός πρόσφυγας εξηγεί γιατί έφυγε από την χώρα του, «Φύγαμε γιατί το ISIS μας 

κυνηγούσε», δηλώνεται εδώ η τρομοκρατία με το ακρώνυμο του ISIS, «σκότωσαν αθώους 

ανθρώπους…», το ρήμα «σκότωσαν» δηλώνει τον θάνατο που επικρατεί στην περιοχή πως η 

τρομοκρατική αυτή ομάδα σκοτώνει ανθρώπους αθώους. Ο πρόσφυγας αυτός αναφέρει πως 

«…μεταξύ αυτών σκότωσαν και τον αδερφό μου.», η κατηγορία του θανάτου επικρατεί και σε 

αυτή την αναφορά μέσω του ρήματος «σκότωσαν», ωστόσο δίνεται και άλλη μια πληροφορία 

με το ουσιαστικό αδερφός μου με το οποίο φαίνεται πως οι άνθρωποι εκεί χάνουν δικούς 

ανθρώπους , ανθρώπους από την οικογένειά τους, «…σκοτώθηκε από βόμβα.» ο θάνατος 

επικρατεί πάλι δίνοντας όμως με το ουσιαστικό βόμβα με τον τρόπο των οποίο οι τρομοκράτες 

σπέρνουν τον θάνατο. Ο ίδιος πρόσφυγας αποκαλύπτει το όνειρό του, «Το όνειρο μου είναι να 

ζω σε ειρήνη.», μέσα από την φράση αυτή φαίνεται πάλι η κατηγορία του πολέμου 
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φανερώνοντας το όνειρο ενός πρόσφυγας ο οποίος ζητά να ζει σε κατάσταση ειρήνης. Οι 

κατηγορίες του θανάτου και της καταστροφής κυριαρχούν και πάλι μέσα από τις φράσεις «Το 

μέρος που ζούσα έχει καταστραφεί …», «…και συν ότι σκοτώθηκαν πάνω από πέντε χιλιάδες 

άτομα στην περιοχή μου.» η τρομοκρατία και ο φόβος για την ζωή τους αν παραμείνουν στην 

περιοχή δηλώνεται ξεκάθαρα. Οι παραπάνω καταστάσεις οδηγούν τους κατοίκους εκεί να 

φύγουν το οποίο φαίνεται από την πρόταση «Γι’ αυτό υποχρεώθηκα να φύγω.». Επίσης, ένας 

ακόμα πρόσφυγας κάνει ένα αίτημα «Θέλω ειρήνη στην χώρα μου.», μέσα από την αναφορά 

αυτή φαίνεται η επικράτηση του πολέμου στην περιοχή του Ιράκ και τους κατοίκους του να 

ζητούν την ειρήνη.  

Ένα Σύριο προσφυγόπουλο αποκαλύπτει την τρομοκρατία που τους κάνουν η τρομοκρατική 

ομάδα των ISIS ,«Οι ISIS μας απειλούν ότι θα έρθουν στην χώρα μου και θα σκοτώσουν.», 

ακόμα δίνει την εικόνα του θανάτου που επικρατεί στην χώρα του μέσα από την αναφορά 

«Κάθε μέρα σκοτώνουν ανθρώπους στη χώρα μου.». Η κατάσταση αυτή τον αναγκάζει να 

φύγει από την χώρα του λέγοντας «…τώρα που θα πάω στην Γερμανία…». Επιπλέον, οι 

αναφορές ενός Ιρακινού πρόσφυγα δηλώνουν τις κατηγορίες του θανάτου, του πολέμου και 

του περιορισμού των κινήσεών τους μέσα από τις φράσεις «υπάρχουν βόμβες», «σκοτωμοί», 

«…δεν μπορείς να πας πουθενά.», η κατάσταση στην χώρα του φανερώνεται μέσα από τις 

φράσεις αυτές, από την στιγμή που ρίχνουν βόμβες και σκοτώνουν ανθρώπους, όπως 

παρουσίασαν και οι παραπάνω φράσεις, οι άνθρωποι σε εκείνες τις περιοχές αναγκάζουν να 

περιορίσουν τις κινήσουν και να μειώσουν τις βόλτες για τα απαραίτητα γιατί φοβούνται πως 

αν βγουν από τον σπίτι τους μπορεί κάποιος να τους σκοτώσει. Στο σημείο αυτό ο αφηγητής 

συμπληρώνει «…το φλερτάρισμα με τον θάνατο.», δηλαδή κάθε μέρα οι άνθρωποι σε εκείνες 

τις περιοχές φλερτάρουν με τον θάνατο, δεν γνωρίζουν από στιγμή σε στιγμή τι μπορεί να 

συμβεί. Παράλληλα, οι αναφορές από έναν Αφγανό πρόσφυγα όπως «Οι εχθροί στο 

Αφγανιστάν…» οι εχθροί στην περιοχή εκεί είναι οι Τζιχαντιστές , μια τρομοκρατική ομάδα 

και αυτή, οι οποίο τρομοκρατούν και απειλούν τους κατοίκους λέγοντάς τους «…μου έδωσαν 

τελεσίγραφο λέγοντας μου αν συνεχίσεις την δουλεία σου θα σε σκοτώσουμε, θα απαγάγουμε 

τα παιδιά σου και θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου.», οι φράσεις αυτές δείχνουν σε πόσο 

δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και πως δεν τους μένει άλλη 

επιλογή από το να εγκαταλείψουν τις χώρες τους για να σώσουν την οικογένειά τους αλλά και 

τον εαυτό τους. Ο ίδιος πρόσφυγας ομολογείται πως οι τρομοκράτες τον ανάγκασαν να 

παρατήσει την δουλειά του, ήταν διερμηνέας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 
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Ιταλίας, φοβούμενοι λοιπόν για τυχόν συνεργασία εναντίον τους τον ανάγκασαν να την 

παρατήσει, «Ήθελαν να αφήσω την δουλεία μου και το έκανα.».  

Στο επόμενο ντοκιμαντέρ «Η άλλη μεριά της θάλασσας: διασχίζοντας το Αιγαίο με τους 

πρόσφυγες», το οποίο είναι ελληνικής παραγωγής, ο αφηγητής ξεκινάει παρουσιάζοντας έναν 

πρόσφυγα από την Συρία και λέγοντας πως η περιοχή εκείνη «…που είχε πολιορκηθεί από 

τους μαχητές του Ισλαμικού κράτους.». Μέσα από  την φράση αυτή ο αφηγητής δίνει στον 

θεατή την κατάσταση της καταστροφής και της τρομοκρατίας που επικρατεί στην περιοχή. 

Στην συνέχεια έρχεται ο Σύριος πρόσφυγας να επιβεβαιώσει την κατάσταση που υπάρχει την 

χώρα του δηλώνοντας «Τώρα με τον πόλεμο…». Επιπλέον, ένας ακόμα Σύριος με τα λόγια 

του πως «Στην Ελλάδα αναγκάστηκα να έρθω…» φανερώνει πως οι άνθρωποι εκεί λόγω της 

κατάστασης του πολέμου δεν έχουν άλλη επιλογή, θέλουν να μείνουν στην χώρα τους αλλά 

αναγκάζονται να φύγουν για να σωθούν από τα πυρά του πολέμου. Τα λόγια των Σύριων 

προσφύγων είναι λίγα αλλά άκρως αποκαλυπτικά, «…μετά άρχισε ο πόλεμος από το Αλέπο 

(Χαλέπι).», καθώς μόνο μια λέξη που βγαίνει από τα χείλη τους μπορεί ο καθένας να καταλάβει 

τι επικρατεί «Πόλεμος.». Καθώς, επίσης, και «Στο Αφγανιστάν έχει πόλεμο…» μαρτυρά ένας 

Αφγανός πρόσφυγας, ένας άλλος δηλώνει «Θέλω να πάω σε όποια χώρα να ‘ναι…», η φράση 

αυτή δείχνει την τάση φυγής των ανθρώπων εκείνων των χωρών, θέλουν να φύγουν για 

οπουδήποτε αρκεί να μην κινδυνεύουν. Ένας εθελοντής από τους γιατρούς χωρίς σύνορα 

περιγράφει με λίγα λόγια την κατάσταση του πολέμου και την καταστροφή που προκαλεί 

«Εκεί ο πόλεμος είναι με βαριάς όπλα, είναι όπλα μαζικής καταστροφής. Είναι ένας 

πόλεμος…Χτυπούν νοσοκομεία σχολεία…». Ο πόλεμος στο πέρασμά του δεν αφήνει τίποτα 

όρθιο ακόμα και τα πιο βασικά κτήρια σε μια περιοχή όπως είναι αυτό του σχολείου και του 

νοσοκομείου, έτσι φαίνεται πως οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να έχουν ούτε τα βασικά στην 

ζωή τους. Τέλος, ένας Σύριος πρόσφυγας δηλώνει πως «Ο πόλεμος άλλαξε τα πάντα.».  

Επιπλέον, στο ντοκιμαντέρ «Το νησί των προσφύγων», ο αφηγητής δίνει πάλι την κατάσταση 

που επικρατεί στις χώρες του Αραβικού κόσμου «…όπου ο πόλεμους και οι συγκρούσεις 

συνεχίζονται.». Ο Αφγανός πρόσφυγας μαρτυρά πως στην περιοχή του υπάρχει τρομοκρατία, 

«Υπάρχουν Ταλιμπάν.», κάτι το οποίο δυσαρεστεί όλους τους κατοίκους εκεί. Συνεχίζει 

λέγοντας «Αναγκάστηκα να έρθω εδώ. Αν δεν είχα αναγκαστεί» η τρομοκρατία που υπάρχει 

στην χώρα του τον αναγκάζει να φύγει από εκεί για να ζει πιο ήρεμα και ειρηνικά. Ο ίδιος 

πρόσφυγα επαναλαμβάνει τα λόγια του «Αναγκάστηκα να έρθω εδώ», η επανάληψη αυτή του 

ρήματος δείχνει πως ο άνθρωπος αυτός πραγματικά αναγκάστηκε να φύγει από την χώρα, 

σίγουρα δεν ήθελε να φύγει από την πατρίδα του αλλά οι καταστάσεις του πολέμου και τις 
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τρομοκρατίας που επικρατούν από τους Ταλιμπάν και τους ISIS τους ωθούν να αφήσουν την 

πατρίδα τους για να βρουν μια καλύτερη που να τους προσφέρει ειρήνη. Οι μαρτυρία ενός 

ψαρά, ο οποίος χρειάστηκε αρκετές φορές να βοηθήσει τους πρόσφυγες που κατέφθανα από 

τα παράλια της Τουρκίας στην Λέσβο λέει «Έφυγαν από έναν πόλεμο», γνωρίζει και αυτός 

την κατάσταση που επικρατεί εκεί και τους βοηθάει. Όπως, επίσης και ένας άνθρωπος του 

Λιμενικού αντιλαμβάνεται την κατάσταση στις χώρες εκείνες καθώς και την απόφαση των 

ανθρώπων αυτών να εγκαταλείψουν την χώρα τους παραδέχεται πως δεν γνωρίζουν ποιος 

μπορεί να τους σκοτώσει την ώρα που θα κοιμούνται «…αν θα είναι οι ISIS, αν θα είναι οι 

αντάρτες, αν θα είναι ο κυβερνητικός στρατός. Αν κάθε μέρα υπάρχει βομβαρδισμός…», 

επικρατεί μόνο τρομοκρατία και κατάσταση πολέμου στην περιοχή. 

Συνεχίζοντας την κριτική ανάλυση λόγου στην θεματική της εμπόλεμης κατάστασης, στο 

ντοκιμαντέρ του οποίου η παραγωγή του είναι από το Άμστερνταμ, «The island of all 

together», παρουσιάζονται μέσω αντιθετικών καταστάσεων ζευγάρια τουριστών και 

προσφύγων που βρίσκονται εκείνη την περίοδο στο νησί της Λέσβου. Μέσα από τις 

συζητήσεις των ζευγαριών αυτών φανερώνονται οι καταστάσεις που επικρατούν στην Συρία. 

Παρουσιάζονται μέσα από τα λόγια τους η τάση της φυγής, ο πόλεμος αλλά και η τρομοκρατία 

που επικρατεί. Μέσα από την φράση που λέει ένας πρόσφυγας «Το ταξίδι…», δείχνει πως έχει 

φύγει από την χώρα του και έχει ξεκινήσει το ταξίδι προς την Ευρώπη όπου θα βρει μα 

καλύτερη ζωή. Άλλος πρόσφυγας μαρτυράει πως «Αν είχα μείνει θα έπρεπε να είχα γίνει μέλος 

μιας ομάδας.», εδώ φαίνεται ο εξαναγκασμός των κατοίκων να εμπλέκονται μέσω της 

τρομοκρατίας σε διάφορες τρομοκρατικές ομάδες μόνο και μόνο για να σώσουν την ζωή τους 

και την ζωή των οικογενειών τους. Συνεχίζει λέγοντας «Θα έπρεπε να διάλεγα μια πλευρά για 

να πολεμήσω.», όπως φαίνεται ο πόλεμος κυριαρχεί και περιορίζει τους ανθρώπους εκεί στις 

κινήσεις τους και στις επιλογές και στις επιθυμίες τους.  

Στο τελευταίο ντοκιμαντέρ «No passport», ελληνικής παραγωγής από την Ομάδα στήριξης 

μεταναστών και προσφύγων στην Κάλυμνο, παρουσιάζονται οι περισσότερες αναφορές που 

σχετίζονται με την θεματική της εμπόλεμης κατάστασης στις χώρες του Αραβικού κόσμου. Ο 

αφηγητής δηλώνει με την φράση «…και την κρατική βία.» πως οι άνθρωποι στις αραβικές 

χώρες φοβούνται και τρομοκρατούνται, συμπληρώνει πως «…ο αραβικός κόσμος καίγεται.», 

η μεταφορά αυτή δείχνει πως με τις τόσες πολλές βόμβες που πέφτουν το τοπίο το οποίο 

δημιουργείται από την σκόνη και την στάχτη που αιωρείται μοιάζει σαν καπνούς από φωτιά. 

Ένα παιδάκι από τον αραβικό κόσμο κλαίγοντας μετά από βομβαρδισμό λέει «Αχ κύριε, είναι 

νεκρές. Οι αδερφές μου, οι αδερφές μου πέθαναν.», οι άνθρωποι καθημερινά σχεδόν 
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βρίσκονται αντιμέτωποι με βομβαρδισμούς και θύματα, θύματα που είναι από την οικογένειά 

τους, καθημερινά χάνουν δικούς τους ανθρώπους. Ακόμα, ο αφηγητής δίνει περισσότερες 

λεπτομέρειες για την κατάσταση στον Αραβικό κόσμο «…χάθηκε μέσα στη φρίκη αιματηρών 

εμφυλίων ή συντρίφτηκε από τους εγχώριους δικτάτορες.», η περιοχή εκεί έχει καταστραφεί 

όπως αναφέρει στα λόγια του ο αφηγητής και η αιτία είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι αλλά και οι 

δικτάτορες της περιοχής που προκαλούν τέτοιες καταστάσεις είτε γιατί θέλουν να 

επικρατήσουν στην περιοχή, είτε γιατί θέλουν να επεκτείνουν τα όρια του κράτους τους. Ο 

θάνατος έχει μπει στην ζωή των μικρών παιδιών στην Συρία ονειρεύονται τους γονείς τους 

αλλά ξυπνώντας «Ξύπνησα αλλά δεν την βρήκα». Συμπληρώνει στη ροή του λόγου του την 

λέξη που φανερώνει την κατάσταση που επικρατεί στην «πολύπαθη», όπως χαρακτηρίζει 

Μέση Ανατολή, «…του πολέμου.» καθώς και πως αυτό είναι μια κατάσταση καθώς οι αρχηγοί 

του κράτους και οι δικτάτορες λέγοντας, «Πρόκρινε την παλιά δοκιμασμένη συνταγή της 

πυροδότησης εμφυλίου σπαραγμού». Ο αφηγητής ακόμα πληροφορεί για την κατάσταση του 

αραβικού λαού στο πέρασμα των χρόνων. «Όπως παλαιότερα του Ταλιμπάν τώρα έκανε τους 

ISIS συνομιλητές και συμμάχους.» η ίδια η Μέση Ανατολή, δηλαδή οι αρχηγοί των χωρών 

φέρνουν τις χώρες τους στην κατάσταση του πολέμου για γεωπολιτικά συμφέροντα, 

συμπληρώνει επίσης, «Όταν αυτό το έξαλλο Ισλαμό- φασιστικό τερατούργημα των ISIS που 

συναγωνίζεται σε ωμότητα την Waffen SS άρχισε να γίνεται ανεξέλεγκτο. Το Far West πέρασε 

στους βομβαρδισμούς κατοικημένων ζωνών και άμαχου πληθυσμού», οι ομάδες αυτές των 

τρομοκρατικών εκτός από τα σημεία όπου γίνονται οι μάχες ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν και 

σε κατοικημένες περιοχές έτσι ώστε να τρομοκρατήσουν περισσότερο και να αναγκάσουν έτσι 

να επιτευχθούν οι επιθυμίες τους για τα γεωπολιτικά και πυρομαχικά συμφέροντα. Ο πόλεμος, 

η καταστροφή και η λογική που απουσιάζει από τις πράξεις των αρχηγών των κρατών 

κυριαρχούν στον λόγου του αφηγητή καθώς αναφέρει «… έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο 

πεδίο βολής… χάνεται μέσα σε ένα καθημερινό λουτρό αίματος… μοιάζει παρανοϊκό… που 

κρύβονται πίσω από αυτή τη γενοκτονία.», μέσα από αυτές τις φράσεις παρουσιάζεται η 

ακραία κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αραβικός κόσμος, γεγονός το οποίο δικαιολογεί 

την εγκατάλειψη των κατοίκων αυτών των περιοχών.  

Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ επικρατεί ο λόγος του αφηγητή, καθώς περιγράφει την εικόνα 

στον Αραβικό κόσμο. Η φράση «…μέσα σε λιγότερο πέντε χρόνια μετατράπηκε σε σωρούς 

ερειπίων και ένα ανοιχτό νεκροταφείο» δηλώνει πως η περιοχή εκείνη έχει εντελώς 

καταστραφεί (σωρός ερειπίων) και έχει γίνει ένα ανοιχτό νεκροταφείο διότι κάτω από τους 

σωρούς των ερειπίων βρίσκονται θαμμένοι πολλοί κάτοικοι των περιοχών που δεν μπόρεσαν 
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αν διασώσουν ή να βρουν μέσα σε αυτό το χάος. Σύμφωνα με τον αφηγητή η Συρία είναι η πιο 

πολύπαθη καθώς «βρέθηκε ανάμεσα σε πολλαπλά διασταυρωμένα πυρά… βομβαρδιστικά 

τανκ του Ασσάντ, τις χατζάρες του ISIS» είναι μια περιοχή η οποία έχει δεχτεί μεγάλη 

καταστροφή, τρομοκρατία και πολλούς θανάτους κατοίκων. Οι φράσεις που δηλώνουν την 

κατάσταση αυτή επαναλαμβάνονται αρκετές φορές «… που πεθαίνουν…», «Το χωριό έχει 

πολιορκηθεί από τις συριακές δυνάμεις… 23 άνθρωποι έχουν πεθάνει…». Ένας Σύριος 

πρόσφυγας έρχεται να δηλώσει πως στην χώρα του «..και πεθαίνουμε..», η κατάσταση που 

επικρατεί τους οδηγεί, αν όχι όλους, τους περισσότερους στο θάνατο. Οι κάτοικοι της περιοχής 

της Συρίας χαρακτηρίζουν την κατάσταση εκεί «αιματηρό πόλεμο», γιατί χάνονται τόσες 

πολλές ζωές, με το επίθετο αιματηρό δηλώνεται το πόσο αίμα χύνεται από αθώους ανθρώπους. 

Ο αφηγητής τελειώνει λέγοντας φεύγουν για το «δρόμο της προσφυγιάς», ο οποίος φαίνεται 

να είναι πιο εύκολος «από το σίγουρο θάνατο που θα τους εξασφάλιζε η παραμονή σε αυτό το 

ανεξέλεγκτο πεδίο βολής, που ήταν κάποτε η χώρα τους.», έτσι λοιπόν οι κάτοικοι των 

περιοχών αυτών επιλέγουν να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι της προσφυγιάς ώστε να γλιτώσουν 

οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από την περιοχή όπου ο πόλεμος και οι βομβαρδισμοί είναι 

συχνοί και κινδυνεύουν. Με την φράση «ήταν κάποτε η χώρα τους» δηλώνει πως πια έχουν 

φύγει από αυτή και αναζητούν κάποια χώρα που να τους προσφέρει αυτά που επιθυμούν. 

Τέλος, η αφήγηση τελειώνει με τις φράσεις «… οι δρόμοι της προσφυγιάς… όπου οι 

προηγούμενες στρατιωτικές παρεμβάσεις της δύσης…και η καταπίεση… ζει τώρα τον δικό 

της ξεριζωμό…που ισοπεδώθηκαν από τις έξυπνες βόμβες…» με τις φράσεις αυτές 

παρουσιάζεται πως η προσφυγιά ξεκίνησε λόγω των στρατιωτικών παρεμβάσεων, της 

καταπίεσης που δέχονται οι κάτοικοι από τους αρχηγούς των κρατών, και λόγω των 

καταστροφών από τους βομβαρδισμούς αναγκάζονται να φύγουν από την χώρα τους.  

Αρνητικά συναισθήματα 

Η δεύτερη κατά φθίνουσα σειρά θεματική έρχεται αυτή των αρνητικών συναισθημάτων που 

δημιουργεί ο πόλεμος στους πρόσφυγες. Στο πρώτο ντοκιμαντέρ «Ελπίδας κύματα» η 

αφήγηση ξεκινάει παρουσιάζοντας την αιτία που έχουν εγκαταλείψει οι πρόσφυγες τις 

πατρίδες τους, «… αφού κάποιοι τους διέλυσαν το σήμερά τους…την καθημερινότητά τους, 

τη ζωή τους.», νιώθοντας, λοιπόν, την απελπισία που δημιουργείται μέσα από τις καταστάσεις 

που ζουν αποφασίζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι προς την Ευρώπη. Οι  Σύριοι πρόσφυγες που 

αφηγούνται την ιστορία τους φανερώνουν μέσα από την επανάληψη του επιθέτου «δύσκολος», 

μέσα από τις φράσεις «Η ζωή είναι δύσκολη.», «…είναι δύσκολη.», «Είναι δύσκολα τα 

πράγματα…τίποτα.», πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις εκεί που αναγκάζονται να φύγουν, 
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είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που απελπίζονται πια και αποχωρούν. Κάποια επιπλέον 

συναισθήματα που νιώθουν οι πρόσφυγες είναι η απογοήτευση και μίσος,  «Η χώρα μου δεν 

είναι καλή, είναι κακή.», καθώς τους δημιουργεί το αίσθημα του φόβου , «Φοβάμαι…». 

Επιπλέον, ένας Ιρακινός πρόσφυγας αναφέρει και αυτός τον φόβο «Μπορεί αν βγεις έξω να 

μην επιστρέψεις ξανά σπίτι σου. », οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους 

γιατί δεν γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν σπίτι τους ξανά γιατί οι βομβαρδισμοί και οι 

τρομοκράτες είναι παντού κάθε ώρα και στιγμή της μέρας, δεν γνωρίζουν που μπορεί να τους 

συναντήσουν. Η απελπισία είναι αυτή που κυριαρχεί στα αισθήματα των Σύριων αλλά και των 

Ιρακινών, «Γιατί δεν έχουμε τίποτα στην χώρα μου.»,  «Στην χώρα μου η κατάσταση είναι 

πολύ δύσκολη. Το ξέρετε αυτό είναι πολύ δύσκολη. ».  Ο αφηγητής τελειώνει τον λόγο του 

παρουσιάζοντας τον φόβο και την αδικία που βιώνουν, «…να βιώνουν με το καλημέρα της 

ύπαρξής τους τον φόβο και το άδικο.», η αναφορά του αφηγητή γίνεται για τα παιδιά τα οποία 

μπαίνουν στην διαδικασία για το ταξίδι της προσφυγιάς, αυτό φαίνεται από την φράση «με το 

καλημέρα της ύπαρξής τους», βιώνουν τον φόβο από τις βόμβες και το μακρινό ταξίδι που 

πραγματοποιούν σε ένα άγνωστο μέρος και δεν είναι σίγουροι πως θα βγουν ζωντανοί, και το 

άδικο του πολέμου καθώς πεθαίνουν αθώοι άνθρωποι.  

Στο επόμενο  ντοκιμαντέρ «Η άλλη μεριά της θάλασσας: διασχίζοντας το Αιγαίο με τους 

πρόσφυγες.» ένας Σύριος πρόσφυγας εκφράζει το αίσθημα της δυστυχίας καθώς λέει 

«…ακόμα και ο πιο πλούσιος άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος.». Μέσα από την φράση αυτή 

φαίνεται πως είτε έχει κανείς χρήματα ή όχι η ζωή στην Συρία είναι ίδια για όλους. Όλοι 

βιώνουν την κατάσταση του πολέμου και της καταστροφής. Η κατάσταση αυτή του πολέμου 

δημιουργεί την απελπισία οπότε οι άνθρωποι φεύγουν από τις χώρες τους, όπως έκανε και ένας 

Αφγανός «Γι’ αυτό έφυγα.». Τόσο μεγάλη είναι η ένταση αυτού του συναισθήματος που δεν 

τους νοιάζει σε ποια χώρα θα βρίσκονται, «Δεν έχει σημασία η χώρα.». Ο εθελοντής από τους 

γιατρούς χωρίς σύνορα περιγράφει την απελπισία που ζουν οι άνθρωποι αυτοί και 

αναγκάζονται να φύγουν από την χώρα τους. Περιγράφει πως «Η κατάσταση είναι αβίωτη», ο 

πόλεμος «…ο οποίος δεν έχει κανόνες.», η αδυναμία των ανθρώπων αυτών να ζήσουν εκεί 

«Είναι αδύνατο γι’ αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν στη χώρα τους…χωρίς να σκεφτούν τα 

υπάρχοντά ή τα σπίτια τους…», δεν έχουν άλλη επιλογή πρέπει να φύγουν χωρίς να τους 

νοιάζει τι αφήνουν πίσω τους γιατί αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η ίδια τους η ζωή 

και η ζωή της οικογένειάς τους. Οι Σύριοι πριν τον πόλεμο είχαν όνειρα όμως όπως επισημαίνει 

ένας Σύριος πρόσφυγας «Αυτό πριν τον πόλεμο.», καθώς τώρα η κατάσταση εκεί δεν 

βελτιώνεται «…αλλά γίνεται όλο και χειρότερη. Η ζωή είναι πολύ άσχημη τώρα. Νιώθεις ότι 
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δεν μπορείς να συνεχίσεις». Μέσα από τα λόγια αυτά φαίνεται η αδυναμία των ανθρώπων να 

ονειρευτεί και να συνεχίσουν την ζωή τους εκεί γεγονός που τους απελπίζει.  

Η απελπισία συνεχίζει να δηλώνεται και στο τρίτο ντοκιμαντέρ «Το νησί των προσφύγων». 

Ένας πρόσφυγας του Αφγανιστάν με απελπιστικό τόνο αναφέρει «Υπάρχουν τα πάντα εκεί.», 

δεν κάθεται να ονοματίσει στη δημοσιογράφο τι τον έκανε να αποχωριστεί την πατρίδα του 

γιατί υπάρχουν τα πάντα , Ταλιμπάν, συγκρούσεις, βομβαρδισμοί. Συνεχίζοντας φανερώνει 

πως «…δεν θα ερχόμουν. Εδώ για παράδειγμα δεν έχω ζωή. Δεν έχω τίποτα.», ωστόσο η 

απελπιστική κατάσταση που ζει εκεί τον οδήγησε σε αυτό το ταξίδι. Ο άνθρωπος του λιμενικού 

που βοηθάει στις διασώσεις επισημάνεις τον φόβο και την απελπισία που νιώθουν οι 

πρόσφυγες, «Το βράδυ που κοιμούνται δεν ξέρουν ποιος θα τους σκοτώσει», «Η μόνη τους 

επιλογή είναι να φύγουν από την πατρίδα.». Στο ντοκιμαντέρ «The island of all together» ένας 

Σύριος πρόσφυγας δηλώνει πως έφυγε από την χώρα του «Επειδή δεν μου αρέσει ο πόλεμος…. 

Και δεν ήθελα να το κάνω αυτό.», δηλώνεται η απέχθειά του για την κατάσταση του πολέμου 

και το πως αν έμενε εκεί θα έπρεπε να πολεμήσει με κάποια ομάδα. 

Τα αρνητικά συναισθήματα συνεχίζονται και στο πέμπτο και τελευταίο ντοκιμαντέρ «No 

passport». Η ιστορία για την αφορμή της έναρξης των γεγονότων του πολέμου δείχνουν την 

απελπιστική κατάσταση  και αδικία που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί, «Το Δεκέμβρη του 2010 ο 

Τυνήσιος μικροπωλητής Μοχάμεντ Μπουαζίζι αυτοπυρπολήθηκε…την κοινωνική αδικία.», η 

κατάσταση του πολέμου και η κοινωνική αδικία η οποία επικρατεί φέρνει τους ανθρώπους στα 

όρια τους γεγονός που τους αναγκάζει να κάνουν αυτοκαταστροφικές πράξεις. Ο αφηγητής 

δηλώνει την αναστάτωση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή μέσα από την φράση «Όλο αυτό 

το κουρέλιασμα…». Ο αφηγητής δηλώνει τον φόβο και την απελπισία των προσφύγων που 

αισθάνονται λόγο του πολέμου «τον τρόμο», «και την απόγνωση». «Είναι μόνο ένας» λέει ο 

αφηγητής από αυτούς που πεθαίνουν καθημερινά από τον πόλεμο, εννοώντας πως υπάρχουν 

και άλλοι πολλοί που πεθαίνουν. Ένας υπεύθυνος για την αντιμετώπιση και την βοήθεια της 

κατάσταση του πολέμου, ο οποίος βοηθάει μαζί με την ομάδα του τους ανθρώπους που έχουν 

χτυπηθεί από τις βόμβες, δηλώνουν την αδυναμία τους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση 

«Δεν μπορούμε να δώσουμε αρκετό φαγητό…Δεν μπορούμε να δώσουμε αρκετά 

φάρμακα…ούτε σε μια ελάχιστη αναλογία . Δεν πάει άλλο…Έχουμε μέρες να κοιμηθούμε. 

Είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Κανένας μας δεν κοιμήθηκε τις 

τελευταίες τέσσερις μέρες. Δεν  ξέρουμε τι να κάνουμε. Αβοήθητοι. Είμαστε αβοήθητοι.». οι 

συνθήκες είναι τόσο δύσκολες όπου οι άνθρωποι που βοηθούν μένουν ξύπνιοι για μέρες ώστε 

να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. 
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Θέλουν να συνεχίσουν να βοηθούν και να ελπίζουν για τον τέλος του πολέμου, όμως δεν έχουν 

κάποιο σημάδι να τους δίνει ελπίδα για το τέλος του πολέμου, «…αλλά πως μπορώ;…για να 

έχουμε αυτό τον ηλίθιο (πόλεμο)». Ο αφηγητής τελειώνει λέγοντας «…δεν άφηναν περιθώρια 

ζωής.», εννοώντας λόγω των καταστάσεων του πολέμου δεν τους αφήνει άλλη επιλογή παρά 

μόνο την επιλογή να εγκαταλείψουν την χώρα τους για κάποια άλλη χώρα, όπου να μπορούν 

να ελπίζουν και να ζουν σε κατάσταση ειρήνης και όχι πολέμου.  

Συνθήκες ζωής 

Οι συνθήκες ζωής αποτελούν την τρίτη κατά σειρά θεματική με το μεγαλύτερο ποσοστό 

εμφάνισης στα ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ «Ελπίδας κύματα» ένα Σύριο προσφυγόπουλο 

εξομολογείται τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στην χώρα του, «Δεν έχουμε νερό δεν 

έχουμε ρεύμα.», τα λόγια αυτά φανερώνουν πως οι άνθρωποι στις εμπόλεμες περιοχές 

στερούνται τα βασικά προς επιβίωση. Τα γεγονότα αυτά έρχεται να συμπληρώσει ένας ακόμα 

Σύριος. Η έλλειψη των πρώτων ειδών ανάγκες προς επιβίωση αλλά και για την διευκόλυνση 

της καθημερινότητας απουσιάζουν, φαίνεται από την εξής φράση «Χωρίς ρεύμα και χωρίς 

νερό». Συμπληρώνει τον λόγο του λέγοντας πως σε εκείνες τις περιοχές όλοι οι άνθρωποι ζουν 

με ανασφάλεια καθώς «Βγαίνεις από το σπίτι και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις πίσω ζωντανός. 

Παλιά στην Συρία ήμασταν ασφαλείς.», η φράση αυτή αποκαλύπτει ακόμα πως οι άνθρωποι 

εκεί φοβούνται, νιώθουν ανασφαλείς γιατί ανά πάσα στιγμή αν βγουν από το σπίτι τους δεν 

γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν ξανά σε αυτό. Επιπλέον μια μαρτυρία αποκαλύπτει την 

κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες ζωής στην Μέση Ανατολή, «Δεν έχουμε νερό, ποτέ νερό, 

ούτε ηλεκτρισμό, ούτε ασφάλεια… ούτε λαχανικά, ούτε κοτόπουλο, κρέας…», τα βασικά είδη 

διατροφής όπως τα αναφέρει η νεαρή Σύρια δεν τα έχουν, οπότε είναι σε πολύ δύσκολη 

κατάσταση για να επιβιώσουν από το φαγητό. Επίσης, η επανάληψη των λέξεων νερό, ρεύμα 

επαναλαμβάνονται γεγονός το οποίο μαρτυρά πως αυτά τα δύο πράγματα λείπουν από την ζωή 

των ανθρώπων στην Συρία. Η ανασφάλεια είναι, επίσης, κάτι που κυριαρχεί στις σκέψεις των 

ανθρώπων εκεί, γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν στο σπίτι 

τους αν βγουν έξω καθώς οι βομβαρδισμοί είναι πολλοί αλλά και σε κατοικημένες περιοχές 

καθώς και σε δημόσιους χώρους, «Ο αδερφός μου ήταν σε δημόσιο μέρος…». Οι πρόσφυγες 

που φεύγουν από την χώρα τους ψάχνουν μια χώρα στην οποία να μπορούν να έχουν τα βασικά 

για να μπορέσουν να ζήσουν καθώς δεν έχουν τα απαραίτητα, «Απλά ένα μέρος για να 

κοιμηθούμε, να φάμε». Ακόμα, η ανασφάλεια που νιώθουν φαίνεται να είναι ένας λόγος που 

εγκαταλείπουν την χώρα τους, θέλουν να αισθάνονται ασφάλεια οι ίδιοι και οι οικογένειές 

τους, «…για να είμαι ασφαλής εγώ και η οικογένειά μου…», «Για τα παιδιά μου και για την 
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κατάσταση που επικρατεί με την ασφάλεια στο Αφγανιστάν.», αυτά εξομολογούνται 

πρόσφυγες από την Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Επομένως, η επανάληψη της λέξης 

ασφάλεια, δηλώνει την έντονη ανασφάλεια και φόβο που αισθάνονται οι κάτοικοι εκεί.  

Στο επόμενο ντοκιμαντέρ, «Η άλλη μεριά της θάλασσας: διασχίζοντας το Αιγαίο με τους 

πρόσφυγες», Αφγανοί πρόσφυγες εκδηλώνουν την επιθυμία τους να σπουδάζουν ή να 

μορφωθούν, ωστόσο αυτό το δικαίωμα να μην μπορούν να το έχουν , καθώς, όπως λένε οι ίδιοι 

«…δεν υπάρχει εκπαίδευση…» και «…και να μπορώ να σπουδάσω.». Ένας, ακόμα, Σύριος 

φανερώνει πως οι συνθήκες ζωής είναι δύσκολες καθώς τα βασικά μέσα για να ζήσει κανείς 

αυτοί τα στερούνται, «Δεν μένεις στο σπίτι σου…». Στο ντοκιμαντέρ «Το νησί των 

προσφύγων» οι αναφορές για τις συνθήκες ζωής είναι λίγες, ωστόσο έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τις παραπάνω μαρτυρίες για την έλλειψη των βασικών ειδών διατροφής αλλά 

και επιβίωσης, «…κάθε μέρα δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν τρόφιμα.». 

Επιπλέον, στο τέταρτο ντοκιμαντέρ, «The island of all together», ένας Σύριος πρόσφυγας 

επισημαίνει έναν ακόμα λόγο που αναγκάζει τους ανθρώπους να φύγουν από τις πατρίδες τους. 

Ο λόγος αυτός είναι η επικινδυνότητα που υπάρχει στην καθημερινότητά τους, έτσι 

εξομολογείται πως «Το ταξίδι ήταν σχετικά ασφαλές, επειδή κόντεψα να σκοτωθώ τρείς φορές 

στη Συρία….Αλήθεια είναι πολύ επικίνδυνα. Το συριακό καθεστώς είναι τόσο επικίνδυνο όσο 

και το ISIS.». Οι παραπάνω φράσεις δηλώνουν τον κίνδυνο που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί από 

το καθεστώς που επικρατεί αλλά και από τους τρομοκράτες που βρίσκονται στην περιοχή. 

Στο πέμπτο ντοκιμαντέρ, «No passport», παρουσιάζονται τα αιτήματα που έχουν οι Αραβικοί 

λαοί. Ένα από τα αιτήματα αυτά είναι το «σπίτι», ένα βασικό μέσω για να ζήσει κανείς. Στην 

συνέχεια, εμφανίζονται δυο παιδιά τα οποία μαζεύουν τροφή από το χώμα, γεγονός που 

δηλώνει πόσο δύσκολη είναι η εύρεση του φαγητού, «Μαζεύουμε ψωμί», η φράση αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με την φράση «Πετάνε το ψωμί», όπου υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν 

ενδιαφέρονται για την κατάσταση και φέρονται ακαταλόγιστα. Ο αφηγητής παρουσιάζει την 

επικινδυνότητα της περιοχής μέσα από την φράση πως η Μέση Ανατολή έχει υποστηρίξει «το 

πιο ακραίο και επικίνδυνο τμήμα» του αραβικού κόσμου, καθώς και την έλλειψη των ειδών 

πρώτης ανάγκης όπου κατατάσσουν τους ανθρώπους εκεί να βιώνουν «…την πείνα…». Τα 

τρόφιμα αποτελούν την βασική αιτία της πείνας στην Συρία καθώς υπάρχουν άνθρωποι που 

τρέφονται μόνο «Με νερό και μπαχαρικά.». Η έλλειψη της τροφής είναι και ένας από τους 

βασικούς λόγους θανάτου στην περιοχή, καθώς η λέξη πείνα επαναλαμβάνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα λόγια του αφηγητής, καθώς, και στα λόγια των προσφύγων, «…από την πείνα 

μένοντας εκεί.», «από την πείνα». Ένα αίτημα των ανθρώπων εκεί είναι «Να δουν πως η 
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περιοχή μου έχει μείνει χωρίς φαγητό για 2-3 μήνες και πεθαίνουμε από την πείνα», ελπίζοντας 

έτσι αν δουν την κατάσταση αυτή να θέλουν να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Εκτός όμως 

από την τροφή που βρίσκεται σε έλλειψη, έλλειψη έχουν και τα φάρμακα που βοηθούν τους 

ανθρώπους στις ασθένειές τους αλλά και στην περίθαλψη που πρέπει να δεχτούν μετά από 

κάποιο βομβαρδιστικό χτύπημα, όπως και στα καταλύματα τα οποία είναι απαραίτητα για να 

μείνουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, «Δεν μπορούμε να δώσουμε αρκετό 

φαγητό, αρκετά φάρμακα ούτε καταλύματα.». Ο αφηγητής κλείνει λέγοντας πως οι πρόσφυγες 

διάλεξαν να φύγουν από την επικινδυνότητα της περιοχής τους και να δοκιμάσουν τον 

επικίνδυνο δρόμο της προσφυγιάς που, ωστόσο, έχουν την ελπίδα από αυτόν ότι θα 

καταλήξουν σε ένα καλύτερο και ειρηνικό περιβάλλον, «… πήραν τον επικίνδυνο και λιγότερο 

αβέβαιο από το σίγουρο θάνατο…». Έχουν την ελπίδα και το πείσμα να φύγουν από την χώρα 

τους για να βρούνε την ειρηνική χώρα στην οποία θα δουλέψουν, θα σπουδάζουν και θα 

ζήσουν, «Το πόδι του τραυματίστηκε στον πόλεμο.». 

Πρόσφυγες 

Στην θεματική αυτή έχουν συμπεριληφθεί όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν αναφέρει οι 

πρόσφυγες, όπως χώρα, ηλικία κλπ.. Δηλώνουν, λοιπόν, την πόλη από την οποία κατάγονται, 

την χώρα αλλά και που διαμένουν, «Είμαι από το Χαλέπι. Η ζωή στην Συρία… Το σπίτι μου 

στο Χαλέπι…». Επιπλέον, δηλώνουν την ηλικία τους και τον τόπο καταγωγής τους, «Είμαι 18 

χρονών και είμαι από το Ιράκ», η ηλικία του φανερώνει πως πολλά νέα παιδιά προτιμούν να 

φύγουν από την χώρα που μεγάλωσαν με μοναδικό σκοπό να ζήσουν, να ελπίζουν και να έχουν 

μια φυσιολογική ζωή.  Οι πρόσφυγες δείχνουν και την ανιδιοτέλειά τους, καθώς δεν ζητάνε 

τίποτα παράλογο, ζητάνε τα λογικά και απαραίτητα για την ζωή, «Δεν θέλουμε τίποτα.». Οι 

πρόσφυγες είναι από διαφορετικές περιοχές ο καθένας, «Γιατί ήρθα από το Αφγανιστάν», 

«Είναι Κούρδος από την πόλη Κομπάνι της Συρίας», «Η πλειονότητα είναι πρόσφυγες από την 

Συρία, το Ιράκ και Αφγανιστάν.», «Αίγυπτος, Τυνησία… Αραβικών λαών.». Μέσα από τις 

αναφορές αυτές δηλώνεται παράλληλα και η εθνικότητα των προσφύγων, «Μέσα Ανατολή», 

«…και ήταν στην Συρία.», «…του αραβικού πληθυσμού.», «Η Συρία …και ο συριακός 

λαός…», «…μιας χώρας και ενός λαού…», «Η Συρία…», «ο λαός της Συρίας». Η ηλικία και 

η καταγωγή των προσφύγων είναι αυτά που εμφανίζονται πολύ συχνά, «Αυτός ο 7χρονος ζει 

στην Συρία στο χωριό Μαντάγια… από τους εκατοντάδες Σύριους.». Έτσι όλοι αυτοί οι λαοί 

ξεκίνησαν για το ταξίδι της προσφυγιάς, «Μαζί με τους Σύριους…γέμισαν από λαούς 

γειτονικών χωρών», ακόμα, ξεκίνησαν το ταξίδι για την Ευρώπη και άνθρωποι που είχαν 

δουλειά μόνο και μόνο για να φύγουν από το μένος του πολέμου, «Έτσι η Συρία…και κυρίως 
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την Παλαιστίνη…Μαζί και γειτονικοί λαοί», «Ο Μαχμούντ είναι ηλεκτρολόγος από την 

Δαμασκό.». 

Άλλο 

Η θεματική αυτή περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οι οποίες δεν μπορούσαν αν ενταχθούν σε 

κάποια άλλη θεματική και, έτσι, αποτελούν μια αυτόνομη θεματική με ποικίλες κατηγορίες. 

Στην θεματική αυτή συναντάει κανείς την κατηγορία της απορίας, δηλαδή διάφορα ερωτήματα 

που θέτουν οι ερωτώμενοι χωρίς όμως να μπορούν να πάρουν απάντηση, «Πώς θα ζήσεις; Πώς 

θα φας; Πως θα πληρώσω…;», αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που δηλώνουν την απορία 

των προσφύγων για την ζωή τους εκεί. Επίσης, παρουσιάζεται η κατηγορία του χρονικού 

διαστήματος, «Από τότε μέχρι σήμερα…», κατά την οποία οριοθετείται το διάστημα, όπου οι 

πολεμικές συγκρούσεις άρχισαν να πλήττουν την χώρα τους. Η απορία υπάρχει, επίσης, στα 

λόγια των παιδιών στην ερώτηση του δημοσιογράφου «Τι κάνετε εκεί παιδιά;», «Κοίτα πόσο 

μαζέψαμε και υπάρχει κι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι αντί να μοιράζουν το ψωμί το πετάνε.», «Οι 

άνθρωποι είναι σπάταλοι.», δείχνουν την απορία τους στην συμπεριφορά των ανθρώπων που 

σπαταλούν έτσι και πετάνε το ψωμί, ενώ υπάρχουν συνάνθρωποί τους οι οποίοι πεινάνε. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της μέσης Ανατολής σαν περιοχή, δηλαδή οι 

λόγοι για τους οποίους γίνεται ο πόλεμος, «…μια περιοχή τεράστιας γεωστρατηγικής και 

ενεργειακής σημασίας…», καθώς και η στήριξη που έχουν δεχτεί οι διεκδικητές για τον 

πόλεμο αυτό, «Χρηματοδότησε, εκπαίδευσε και στήριξε…». Ο αφηγητής συνεχίζει να 

παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και την ομορφιά που είχε πριν τον πόλεμο, 

«…μια χώρα με πολιτισμό 10.000 χρόνων με μεγάλη φυσική ομορφιά, αρχαιολογικό πλούτο, 

ενεργειακά αποθέματα και μεγάλη γεωστρατηγική σημασία.», καθώς επαναλαμβάνεται η 

ιστορία και η ομορφιά της Συρία, «…αυτή η όμορφη μεσογειακή χώρα των 10.000 χρόνων…». 

Ακόμα, παρουσιάζονται τα χρονικά διαστήματα όπου κάποιοι στην περιοχή της Συρίας έχουν 

μείνει νηστικοί για μέρες, καθώς και διευκρινήσεις για το γεγονός αυτό, «…πάνω από έξι 

μήνες…10-15 μέρες…από 1 Δεκέμβρη στην Μαντάγια , έξι είναι βρέφη κάτω από ενός ετών.», 

«Είναι πολύ περισσότεροι δεν είμαι μόνο εγώ.». Μια ερώτηση που κάνει ο δημοσιογράφος σε 

έναν Σύριο ο οποίος είναι καταβεβλημένος από την πείνα «Τι θα σου άρεσε από τον έξω 

κόσμο;» δίνει έτσι την ευκαιρία σε αυτόν να πει τι πρέπει να δουν οι άνθρωποι για να τους 

ευαισθητοποιήσει για να σταματήσουν τον πόλεμο. Τελευταίες αναφορές που εντάσσονται 

στις κατηγορίες είναι «Βλέπετε τα πρόσωπά μας… τι σας έχουμε κάνει;», διευκρινίζει και 

δείχνει την απορία για την κατάσταση του πολέμου τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εκεί και 

τους βασανίζουν έτσι με τον πόλεμο, όπως, επίσης, διευκρινίζεται πως η κούραση και η 
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ταλαιπωρία είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπα αυτών που βοηθούν αλλά και σε όλων των 

κατοίκων. Τελευταία φράση του αφηγητή «…που τα τελευταία χρόνια φιλοξένησε 4 

εκατομμύρια πρόσφυγες από γειτονικές χώρες…», δηλώνει πως η Συρία τα προηγούμενα 

χρόνια δέχτηκε προσφυγικούς πληθυσμούς από γειτονικές χώρες , ωστόσο τώρα βρίσκεται και 

αυτή την θέση να φύγουν οι πολίτες της για άλλες χώρες, μαζί με τους πληθυσμούς που είχαν 

έρθει τα προηγούμενα χρόνια. 

Αναζήτηση  

Στην θεματική της αναζήτησης θα παρουσιαστούν τα σημεία αυτά όπου οι πρόσφυγες 

δηλώνουν την επιθυμία τους για την αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Στο πρώτο 

ντοκιμαντέρ ο αφηγητής χρησιμοποιεί την φράση «…με μοναδικό στόχο να γλιτώσουν…», 

μέσα από την φράση αυτή και με την χρήση των λέξεων , στόχος και γλιτώσουν, θέλει να 

δείξει στον ακροατή πως μόνο έγνοια τους είναι πως να φύγουν, «γλιτώσουν», από τον πόλεμο. 

Ένας Ιρακινός πρόσφυγας λέγοντας «Γι’ αυτό πάω στην Ευρώπη…» θέλει να δείξει πως 

αναζητεί τρόπους με μοναδικό σκοπό να επιβιώσει, τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του. Στο 

δεύτερο ντοκιμαντέρ η επιθυμία και αναζήτηση ταυτόχρονα ενός νεαρού Σύριου πρόσφυγα 

είναι «ένα καλό μέλλον», καθώς και άλλοι νέοι όπως λένε, «Κατάφερα να εργαστώ λίγο να 

μαζέψω (χρήματα).», αγωνίστηκαν δηλαδή στην χώρα τους για να έχουν την δυνατότητα να 

αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον για την υπόλοιπη ζωή τους. Τα λόγια των εθελοντών, τόσο 

στο δεύτερο όσο και στο τρίτο ντοκιμαντέρ, εστιάζουν στην προσπάθεια των προσφύγων που 

καταβάλουν για την επιβιώσουν, «Η μόνη διέξοδος που έχουν για να επιζήσουν να σώσουν 

μόνο την ζωή τους… είναι μόνο, δυστυχώς, ο δρόμος της φυγής», «…και φεύγουν για να 

σωθούν», οι φράσεις αυτές δηλώνουν την αναζήτηση των προσφύγων για καινούρια χώρα 

ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά και χωρίς φόβο για την ζωή τους. Στο τελευταίο και 

πέμπτο ντοκιμαντέρ, μέσα από μια εικόνα με πανό, τα οποία αναγράφουν τα αιτήματα του 

αραβικού λαού, μέσα από αυτά αναζητούν τα δικαιώματά τους και με τον τρόπο αυτό τα 

διεκδικούν, «Έχω αιτήματα… νέο σύνταγμα…δουλειά», «Σύντομα όμως ο αγώνας… έγινε 

αντικείμενο άγριας διεκδίκησης.». Ζητούν ένα καινούριο σύνταγμα το οποίο να τους 

παραχωρεί δικαιώματα, δηλαδή να είναι πιο δημοκρατικό, επίσης, ζητάν και ευκαιρίες να 

εργαστούν για να μπορούν να ζήσουν στην χώρα τους. Στη χώρα τους η οποία τα τελευταία 

χρόνια διεκδικείται από τους εχθρούς για τα πλεονεκτήματα, τόσο τα ενεργειακά, όσο και τα 

γεωστρατηγικά που έχει. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της θεματικής της αναζήτησης είναι η 

επιβίωση η οποία δηλώνεται με τον τρόπου που προσπαθούν να επιβιώσουν, «Μοχάμεντ με τι 

ζεις;», «Πόσο καιρό έχεις μείνει χωρίς φαγητό; ». τέλος η θεματική της αναζήτησης φανερώνει 
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την αναζήτηση επιθυμώντας «Θέλω να συνεχίσω να ζω με ελπίδα», να ελπίζουν για την 

καλυτέρευση της κατάστασης στην πατρίδα τους αλλά και την επιβίωση, «Όσοι από αυτό το 

ρημαγμένο λαό μπόρεσαν…», επιλέγοντας τον δρόμο της προσφυγιάς με μοναδικό σκοπό να 

επιβιώσουν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για την ζωή τους.  

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Στην συγκεκριμένη θεματική θα αναφερθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιζητεί ο 

αραβικός λαός να εφαρμοστούν, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς στις χώρες τους. Στο πρώτο 

ντοκιμαντέρ δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο στο δεύτερο 

ντοκιμαντέρ υπάρχει το αίτημα ενός Σύριου πρόσφυγα «Θέλω ειρήνη.», επιζητά την ειρήνη 

όπου σε όλες της χώρες του κόσμου είναι το αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, να ζει σε 

ένα ειρηνικό περιβάλλον και απολαμβάνει την ζωή. Παράλληλα, ένας Αφγανός πρόσφυγα 

αναζητεί την ελευθερία «…αρκεί να είμαι ελεύθερος…», «Πρέπει να είμαι ελεύθερος.», ένα 

ακόμα ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι δεδομένο, δεδομένο να 

ζεις ελεύθερα χωρίς περιορισμούς και φόβο για την ζωή σου. Εμφάνιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο τρίτο και τέταρτο ντοκιμαντέρ δεν υπάρχουν , όμως εμφανίζονται στο 

πέμπτο. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ο αραβικός πληθυσμός μέσα από διαδηλώσεις 

προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα που τους αξίζουν ως ανθρώπους, «ισότητα», 

«δικαιοσύνη», «δημοκρατία», «αξιοπρέπεια», «υγεία», «ελευθερία λόγου», «Ελεύθερη», 

«Ελευθερία», «…για Δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.». Tα ανθρώπινα δικαιώματα 

όπως η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία επαναλαμβάνονται, δηλώνοντας έτσι την 

μεγάλη επιθυμία και απαίτηση των κατοίκων εκεί για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν αυτά 

τα δικαιώματα. 

Οικονομία 

Η θεματική της οικονομία στο πρώτο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται μια φορά. Η εμφάνιση αυτή 

αναφέρεται στον περιορισμό που έχουν οι άνθρωποι στο Αφγανιστάν στην εργασία, είτε γιατί 

τους αναγκάζουν να σταματήσουν την δουλεία είτε γιατί είναι δύσκολο να βρουν εργασία, 

«Και λόγω της δουλείας μου.». Στο επόμενο ντοκιμαντέρ, η έλλειψη χρημάτων και η ανεργία 

είναι τα στοιχεία της οικονομίας που αναγκάζουν τους Σύριους και τους Αφγανούς να 

εγκαταλείψουν την χώρα τους, «Δεν είχαμε καθόλου χρήματα στην Συρία.», «…δεν μπορείς 

να δουλέψεις…». Επιπλέον, στην θεματική της οικονομίας, στο δεύτερο ντοκιμαντέρ,  

εντάσσονται η οικονομική επιβάρυνση που έχουν οι άνθρωποι στην Συρία γιατί τους ζητείται 

«κάθε μήνα να πληρώνεις τα διπλάσια από όσα βγάζεις.», επομένως, και τα αυξημένα έξοδο 
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που πρέπει να καλύψουν οι οικογένειες εκεί. Ακόμα, τα αυξημένα έξοδα μια οικογένεια 

αφορούν και την εκπαίδευση των παιδιών τους όπου η εκπαίδευση λόγω των καταστάσεων 

του πολέμου είναι ακριβή και έτσι είναι αδύνατο σε παιδιά που επιθυμούν να μορφωθούν να 

το πράξουν, «(Πως θα πληρώσω) τις σπουδές μου. Είναι ακριβή η εκπαίδευση.». Η δυσκολία 

που βιώνει ο αραβικός κόσμος σχετικά με την οικονομία εκδηλώνεται, στο πέμπτο 

ντοκιμαντέρ, μέσα από διαμαρτυρία μέσω των οποίων προσπαθούν να αποκτήσουν καλύτερη 

ζωή, «…διαμαρτυρόμενος για την φτώχεια», «…η φτώχεια…».   

Πολιτική  

Ξεκινώντας το πρώτο ντοκιμαντέρ ο αφηγητής εντάσσει τους ακροατές στο σκηνικό που 

επικρατεί στον αραβικό κόσμο. Περιγράφει τους πρόσφυγες και την κατάσταση στην οποία 

υποβάλλονται να ζουν ως «Θύματα αρρωστημένων καταστάσεων,…παιχνιδιών εξουσία, 

υποκρισιών μιας δήθεν διεθνούς κοινότητας, δήθεν αδύναμη να βάλει τέλος σε αυτό το 

έγκλημα…». Η φράση αυτή δίνει την εντύπωση, ή την πραγματικότητα, για την οποία γίνονται 

οι πολεμικές συρράξεις στην Συρία, όλη η κατάσταση αυτή, σύμφωνα, με τον αφηγητή είναι 

ένα  παιχνίδι εξουσία των δυνατότερων και της διεθνή κοινότητας την αδυναμία να βοηθήσει 

στο να δοθεί ένα τέλος στην κατάσταση αυτή. Η θεματική της πολιτικής εμφανίζεται ξανά στο 

πέμπτο ντοκιμαντέρ δείχνοντας πως η μέση ανατολή έχει βρεθεί στο στόχαστρο κάποιων 

συμφερόντων μεγαλύτερων δυνάμεων, «…βρέθηκε στο στόχαστρο των παγκόσμιων 

γερακιών…». Συμπληρώνει πως όλα αυτά γίνονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους 

εχθρούς που έφεραν την χώρα τους στην δεινή αυτή κατάσταση του πολέμου, «…στο όνομα 

της καταπολέμησης τάχα των μέχρι πριν ετέρων», «…αν δεν ερευνηθούν τα συμφέροντα…», 

«…κάτω από πολυεθνή…», «…της άθλιας συμμαχίας των προθύμων.». 

Θετικά αισθήματα  

Τα θετικά αισθήματα που εκλαμβάνει ο ακροατής από τους πρόσφυγες του πρώτου 

ντοκιμαντέρ είναι αυτό την ελπίδας και την ανακούφισης που νιώθουν. Από την στιγμή που 

ξεκίνησαν το ταξίδι για την Ευρώπη αισθάνονται ελπίδα για το μέλλον τος, «(τώρα που θα 

πάω Γερμανία) είμαι ευτυχισμένος». Η ελπίδα που αισθάνονται και συναντάται στο δεύτερο 

ντοκιμαντέρ φανερώνεται από την επανάληψη του ρήματος θέλω που δηλώνει πως αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να έχουν όνειρα και ελπίδα, «Θέλω να έχω…», «…και θέλω μια 

καλύτερη ζωή.». πριν τον πόλεμο στην Συρία οι άνθρωποι εκεί σκέφτονται πως θα περάσουν 

την ζωή τους εκεί, «Ονειρευόμουν πως θα συνεχίσω την ζωή μου στη Συρία.», παρόλα αυτά 

και μετά τον πόλεμο κάποιοι συνεχίζουν να έχουν ελπίδες, «Κάθε μέρα λέγαμε ότι η 
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κατάσταση θα καλυτερέψει». Στο τέταρτο ντοκιμαντέρ η ανακούφιση της αποχώρησης ένας 

από τους Σύριους πρόσφυγες είναι εμφανής «Είμαστε μακριά από το συριακό καθεστώς.». 

επιπλέον ένας Σύριος πρόσφυγας αισθάνεται ανακούφιση που έφυγε από την πατρίδα και 

ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον, «Έτσι έφυγα, προς αναζήτηση μιας νέας ζωής.». παρόλες τις 

δύσκολες καταστάσεις τα μικρά παιδία δεν σταματούν να ελπίζουν, στα όνειρά τους βέβαια, 

αλλά εν παύει να είναι αίσθηση ελπίδας, «Ονειρεύτηκα ότι η μαμά μου ζούσε…». 
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Συμπεράσματα- Συζήτηση 

 

Μετά από την ανάλυση των πέντε ντοκιμαντέρ, τα οποία αφηγούνται είτε την πορεία των 

προσφύγων προς τα ελληνικά παράλια και στην συνέχεια στην Ευρώπη, είτε τις καταστάσεις 

που βίωναν στην χώρα τους, μπορούν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. 

Για να γίνει η ανάλυση αυτών χρειάστηκαν η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου και την 

Κριτική Ανάλυση Λόγου μέσω των αποτελεσμάτων που δόθηκαν από τις μεθόδους αυτές είναι 

εφικτό πια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας. 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας αφορούσαν την προέλευση των 

προσφύγων, την ηλικία τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι μόνοι ή 

έχουν οικογένεια, και τέλος, το βασικότερο, που αποτελεί και τον τίτλο της παρούσα έρευνας, 

είναι ποιοι είναι οι λόγοι που εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες τις πατρίδες τους.  

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα τεθούν με την σειρά. Το πρώτο ερώτημα της έρευνας 

είναι «Από ποιες χώρες προέρχονται οι πρόσφυγες;», η προέλευση των προσφύγων που έχουν 

καταφτάσει στα ελληνικά παράλια, κατά την διάρκεια που γίνεται η έρευνα και η χρονική 

διάρκεια όπου παρήχθησαν τα ντοκιμαντέρ, είναι από την χώρα της Συρίας, του Αφγανιστάν 

και του Ιράκ. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης οι χώρες αυτές είναι, κυρίως 

η Συρία, που δέχτηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα του πολέμου καθώς εκεί έχουν γίνει οι 

περισσότερες πολεμικές συρράξεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι πρόσφυγες δεν 

προέρχονται αποκλειστικά από τις πρωτεύουσες των χωρών αυτών αλλά και από μικρότερες 

πόλεις ή χωριά της ευρύτερης περιοχής, όπως Κομπάνι, Μαντάγια κ.ά.. Συμπληρωματικά, στο 

πρώτο ερώτημα έρχεται το δεύτερο «Ποια είναι η ηλικία και η οικογενειακή τους 

κατάσταση;». Μέσα από το ερώτημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για το προφίλ του πρόσφυγα που φτάνει στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το 

ερώτημα αυτό παρουσιάζουν πως ο ηλικίες των προσφύγων είναι κυρίως νεαρά άτομα, 

ηλικιών 17-18 ετών, ωστόσο υπάρχουν και πολλοί πρόσφυγες μέσης ηλικίας που φαίνεται 

μέσα από την παρουσίασή τους στο ντοκιμαντέρ. Επιπλέον, η οικογενειακή κατάσταση των 

νέων φαίνεται πως είτε ταξιδεύουν μόνοι και έχουν αφήσει πίσω την οικογένειά τους, ή την 

έχουν χάσει λόγω των βομβαρδισμών. Οι πρόσφυγες της μέσης ηλικίας παρουσιάζουν μέσα 

από τα λόγια τους πως αποφάσισαν να φύγουν από την χώρα τους για να σωθούν οι ίδιοι και 

η οικογένειά τους, επομένως οι περισσότεροι από αυτούς ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους.  
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Το τελευταίο και πιο βασικό ερώτημα της έρευνας είναι  «Ποιοι είναι οι λόγοι που 

εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους;», οι λόγοι, λοιπόν, ποικίλουν από την εμπόλεμη κατάσταση 

που επικρατεί ως τα αρνητικά αισθήματα που νιώθουν για την χώρα τους. Μέσα από την 

ανάλυση των αναφορών που συλλέχθηκαν από τα ντοκιμαντέρ ως κυριότερος λόγος 

εγκατάλειψης της πατρίδας τους οι πρόσφυγες πρόβαλλαν την εμπόλεμη κατάσταση. Ως 

εμπόλεμη κατάσταση παρουσιάζουν την καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα τους αλλά 

κυρίως τα σπίτια τους, στα οποία εφόσον καταστράφηκαν δεν μπορούν να διαμένουν. Η 

καταστροφή αυτή έχει έρθει από τις εμπόλεμες συρράξεις που πραγματοποιούνται στην 

περιοχή είτε κατοικημένη,  είτε όχι. Επόμενος, λόγος εγκατάλειψη, που έρχεται ως συνέπεια 

της εμπόλεμης κατάστασης, είναι ο θάνατος των συγγενικών τους προσώπων, αδερφών ή 

γονιών. Παράλληλα, στην απόφαση για να αποχωρήσουν από τις πατρίδες τους συμβάλει και 

ο περιορισμός στον οποίο επέρχονται οι προσφυγές, καθώς περιορίζουν τις εξόδους τους από 

το σπίτι, γιατί αν βγουν έξω δεν γνωρίζουν αν θα επιστέψουν λόγω των βομβαρδισμών, αλλά 

και ο περιορισμός στην εργασία, γιατί τους απαγορεύουν να ασκούν κάποιου είδους εργασίας, 

καθώς φοβούνται μήπως οι ίδιοι τους πολίτες κάνουν κακό στην χώρα μέσω της δουλειάς τους.  

Επιπλέον, ένας λόγος που συμβάλλει στην απόφαση να ξεκινήσουν οι πρόσφυγες της Μέσης 

Ανατολής το ταξίδι της προσφυγιάς είναι οι συνθήκες βάσει των οποίων ζούσαν εκεί. Μέσα 

από τις αναφορές φαίνεται πως τα βασικά είδη διατροφής απουσιάζουν από την 

καθημερινότητά τους, οι πρόσφυγες μαρτυρούν πως δεν έχουν νερό, ρεύμα, και τρόφιμα, όπως 

λαχανικά και κρέας. Επίσης, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή και της 

τρομοκρατίας των φανατικών ισλαμιστών δεν ένιωθαν ασφάλεια για την ζωή τους. Δύο 

τελευταίοι λόγοι που συμπράττουν στην φυγή των προσφύγων από την χώρα τους είναι η 

δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν και η πολιτική που επικρατεί. Η οικονομική 

κατάσταση που βιώνουν αφορά την εργασία, την ακριβή εκπαίδευση και τα αυξημένα έξοδα 

που πρέπει να καταβάλουν για το σπίτι και τα είδη διατροφής. Στην πολιτική κατάσταση από 

την άλλη εντάσσονται τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία στερούνται, δημοκρατία, 

ελευθερία, ελευθερία λόγου κ.ά., αλλά και η κατάσταση της τρομοκρατίας η οποία προκύπτει 

από τις πολιτικές αποφάσεις και διεκδικήσεις των κομμάτων ή ομάδων της περιοχής.  

Όλες αυτές οι καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι στον Αραβικό κόσμο τους οδηγούν να 

αποχωρήσουν από την ευρύτερη περιοχή, καθώς τους δημιουργούν αρνητικά αισθήματα. Οι 

καταστάσεις που ζουν τους γεμίζουν με φόβο για την ζωή τους, απογοητεύονται από την 

κρατική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να ελαττώσει την κατάσταση, όπως αδικία και 

απέχθεια για το κράτος τους.  
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Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι βασικοί λόγοι που ωθούν τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τις 

χώρες τους και να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι της προσφυγιάς προς τις χώρες κυρίως της 

Ευρώπης είναι οι εξής; Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην  ευρύτερη περιοχή, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις που δέχονται, οι συνθήκες ζωής στις οποίες ζουν, η ανασφάλεια και 

ο φόβος για την ζωή τους. Οι λόγοι αυτοί συμπίπτουν με τα αποτελέσματα ερευνών που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω (βλ. Σχετικές έρευνες).  
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Παράρτημα 

 

Στοιχεία Ντοκιμαντέρ 

 

Ταυτότητα Ντοκιμαντέρ 

1. "Ελπίδας κύματα: Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στη μαρτυρική Λέσβο." 

Χώρα προέλευσης: Κύπρος 

Παραγωγή: SigmaLive  

Δημοσίευση:15/01/2016 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=v2NLu0UEsPo  

  

2. "Η άλλη μεριά της θάλασσας. Διασχίζοντας το Αιγαίο με τους πρόσφυγες." 

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα 

Παραγωγή: Γιώργος Βένιος, Νικολέτα Γιαννακοπούλου 

Δημοσίευση: 21/10/2015  

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=Fv21iU4VAp4  

 

3. "Το νησί των προσφύγων." 

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα 

Παραγωγή: Vice Specials , Θανάσης Τρομπούκης, Eddy Moretti, Shane Smith, Suroosh 

Alvi 

Δημοσίευση: 30/12/2015 

Πηγή: https://www.vice.com/gr/article/8q9qjv/vice-specials-lesvos-video  

  

https://www.youtube.com/watch?v=v2NLu0UEsPo
https://www.youtube.com/watch?v=Fv21iU4VAp4
https://www.vice.com/gr/article/8q9qjv/vice-specials-lesvos-video
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4. "The island of all together" 

Χώρα προέλευσης: Άμστερνταμ 

Παραγωγή: Philip Brink, Marieke van den Velden 

Δημοσίευση: 1/12/2015 

Πηγή: http://www.theislandofalltogether.com/greek/  

 

5. "No passport" 

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα 

Παραγωγή: Νίνα Γεωργιάδου, Ομάδα στήριξης μεταναστών και προσφύγων στην 

Κάλυμνο 

Δημοσίευση: 7/02/2016 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=9OPQ0rrzXWg  

 

http://www.theislandofalltogether.com/greek/
https://www.youtube.com/watch?v=9OPQ0rrzXWg

