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Abstract: Cyprus, as a crossroads of three continents, attracts a large number of immigrants 

every year. Greek-Cypriots create attitudes towards immigrants entering their country.  

According to Georgas (1986), attitudes are a consequence of stereotypes and reveal 

perceptions of social phenomena on the part of the individual. The purpose of this research is 

to outline and compare the attitudes and relationships of natives and foreigners by the age 

category on the island during the last twenty years. Furthermore, the purpose of the research 

is to identify the contribution of intercultural education in the formation of attitudes and 

relationships. The research in terms of its methodology is quantitative. The sample of the 

quantitative research consisted of 664 adult Greek Cypriots and 321 adult immigrants who 

come from various socio-economic backgrounds and live in the provinces of free Cyprus.  

The researcher has chosen to outline the attitudes and the relations of natives and foreigners 

on the island during the last twenty years because during the accession of Cyprus to the 

European Union in 2004, a new flow of immigrants began, mainly from Central and Eastern 

countries which led to a change in the immigrant image of Cyprus.  

The research tools of the quantitative research were the questionnaires “STA.SCHEI” and 

“ME.STA”, which explore the perceptions of Greek Cypriots towards foreigners and vice 

versa, as well as their opinion on the contribution of intercultural education in shaping of their 

attitudes and relationships. The collection of quantitative data started in June 2020 and was 

completed in October 2020. The researcher intends to conduct qualitative research through the 

use of semi-structured interviews that will contribute to in-depth analysis and interpretation of 

participants perceptions.   

Keywords: foreigner, intercultural education, immigration, “ME.STA”, attitude, 

“STA.SCHEI”. 

Πεπίλετε: Ζ Κχπξνο σο ρψξα ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ πξνζειθχεη θάζε ρξφλν έλα 

κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ (Trimikliniotis&Demetriou, 2004).Οη Διιελνθχπξηνη/εο
1
 

                                                           
1
Καηά ηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ ζα γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο  (λνείηαη θαη ην 

ζειπθφ γξακκαηηθφ γέλνο) ζηε ιέμε «Διιελνθχπξηνο» γηα νηθνλνκία ρψξνπ θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο ηνπ 

θεηκέλνπ.   
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δεκηνπξγνχλ ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ηνπο αθνχ, 

ζχκθσλα κε ην Γεψξγα (1986), νη ζηάζεηο πνπ είλαη ζπλέπεηα ζηεξεφηππσλ, θαλεξψλνπλ 

αληηιήςεηο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηε κεξηά ηνπ αηφκνπ. θνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

είλαη ε ραξηνγξάθεζε θαη ε ζχγθξηζεσο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδαησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ 

γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζην λεζί θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Αθφκε, ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο απνηειείν εληνπηζκφο ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ. Ζ έξεπλα σο πξνο ηελ κεζνδνινγία ηεο είλαη πνζνηηθή. Σν δείγκα ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαοαπνηέιεζαλ664ελήιηθεο Διιελνθχπξηνη θαη 321 ελήιηθεο αιινδαπνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα θαη θαηνηθνχλ ζηηο επαξρίεο ηεο 

ειεχζεξεο Κχπξνπ.  

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ 

γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζην λεζί θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία είλαη εμαηηίαο ηνπ φηη θαηά 

ηελ πξνζρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, μεθίλεζε κηα λέα ξνή 

κεηαλαζηψλ, θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Demetriou, 2013) 

θάηη πνπ νδήγεζε ζε αιιαγή ηεο  κεηαλαζηεπηηθήο εηθφλαο ηεο Κχπξνπ.  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

«ΣΑ.ΥΔΗ.» θαη «ΜΔ.ΣΑ.», ηα νπνίαδηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ Διιελνθππξίσλ 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ θαη ην αληίζεην, φπσο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ηνπο. Ζ ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε απφ ηνλ Ηνχληνπ ηνπ 2020 θαη νινθιεξψζεθε 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Ζ εξεπλήηξηα πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη  ζηε δηεμαγσγή  πνηνηηθήο 

έξεπλαοκέζσ ηεο ρξήζεο εκη δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εηο βάζνο 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

Λέξειρ – κλειδιά: αιινδαπφο, δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, κεηαλάζηεπζε, «ΜΔ.ΣΑ», ζηάζε, 

«ΣΑ.ΥΔΗ».  

1.Διζαγυγή 

ηα Κππξηαθά ζρνιεία ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν εθπαίδεπζε αιιά, είλαη 

θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην κειινληηθφ πνιίηε λα είλαη ελεξγφο θαη λα 

δεη αξκνληθά ζε κηα εηεξνγελή πνιηηηζκηθή θνηλσλία (Φσηίνπ, 2010). 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζεσξείηαη θαηλνηφκνο αθνχ, δηελεξγείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κχπξν 

θαη επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ηηο ζηάζεηο (αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θηι.) ησλ γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ απφ ην 2000 θαη εληεχζελ πνπ είλαη ελ πνιινίο αραξηνγξάθεηεο.   Αθφκε, ε ελ 

ιφγσ έξεπλα επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
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Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζεσξείηαη σο θνηλσληθά ππεχζπλε, θαζψο παξάζρεη ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο φζν λ‟ αθνξά ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ή ηηο αληηζηάζεηο ζηηο αιιαγέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ παξάιιεια κε ηνλ ξφιν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο.  

Μάιηζηα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο έλλνηεο απνδνρή- απφξξηςε εμεηάδνληαο ην θαηά 

πφζν ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηδάζθνληαο ζηνπο καζεηέο ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ απνδνρή δηαθνξεηηθψλ απφ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, πξνσζνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία (Γεσξγνγηάλλεο, 2008) θαη ζπλάκα νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ 

ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ μέλσλ κηαο ρψξαο.  

2. Θευπεηικό πλαίζιο 

ην πην θάησ κέξνο θξίλεηαη σο αλαγθαία ε θαηαγξαθή θαη ε εξκελεία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηνπ ζέκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε ζε 

πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.  

2.1 Μεηανάζηεςζε 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε δπλαηψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ. Ζ ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο επεξεάδεηαη θαηά ηνλ  Κακπνχξε 

(2020), απφ ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ κεηαμχ ηνπο(Κακπνχξεο,2020).  

χκθσλα κε ηνλ Υαξάθε (2005), ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξέπεη  λα εμεηάδεηαη 

κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαιιαγέο ηνπ πιαλήηε καο. 

Καηά ηε Γηεζλή Έθζεζε Μεηαλάζηεπζεο (φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Υαξάθε, 2005) ν 

αξηζκφο ησλ  κεηαλαζηψλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κε 2000 απμήζεθε θαηά 20% κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ην 1990 λα αλέξρεηαη ζηα 120 εθαηνκκχξηα ελψ, ην 2000 ζηα 150 

εθαηνκκχξηα. Μάιηζηα, ν Υαξάθεο (2005), ζεκεηψλεη πσο θαηά ην 2000 ε θπξίαξρε ηάζε γηα 

αλεχξεζε εξγαζίαο πξνεξρφηαλ απφ ηηο θησρφηεξεο ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο (Υαξάθεο, 

2005). 

2.2 Αλλοδαπόρ 

Αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα«αιινδαπφο» παξαπέκπνπκε  ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν δελ έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο πνπ δηακέλεη ή δελ έρεη θαζφινπ ηζαγέλεηα απφ 

θαλέλα θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ν αιινδαπφο είλαη ν κε – γεγελήο, ν κε – πνιίηεο ηεο ρψξαο 

πνπ δηακέλεη. εκαληηθέο θαηεγνξίεο ησλ αιινδαπψλ είλαη ε θαηεγνξία ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ (Σδηληδίδεο & Βεξγίδεο, 2008). ηε παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ν νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο πνπ απνδφζεθε  απφ ηνπο   εξεπλεηέο Σδηληδίδεο & Βεξγίδεο(2008). 
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Γπζηπρψο, παξαηεξείηαη ζπρλά εθκεηάιιεπζε ησλ αιινδαπψλ απφ ηνπο γεγελείο ζηελ 

Κχπξν.Ο Υαξάθεο (2005), θαηαγξάθεη δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη 

Κχπξηνη εθκεηαιιεχνληαη απξνζηάηεπηνπο αιινδαπνχο ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη αληίμνεο θαη απάλζξσπεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη αιινδαπνί, ε κε 

παξνρή ηακείνπ πξνλνίαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηα κεησκέλα κεξνθάκαηα θαη 

ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. 

 

2.3 Σηάζε 

Ζ έλλνηα ζηάζε απνηειεί κε ηελ ζεηξά ηεο βαζηθή έλλνηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη κάιηζηα, 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ, λα επηηεπρζεί ε επαξθήο θαηαλφεζε 

απηήο ηεο βαζηθήο έλλνηαο απφ ηνλ αλαγλψζηε θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ηεο.  

Χο ζηάζε, ζχκθσλα κε ηνπο Petty, Cacioppo θαη Goldman (1981), νξίδεηαη έλα ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ, γεληθφ ή δηαξθέο ζπλαίζζεκα γηα έλα άηνκν ή ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ή 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  Καηά ηνπο Pratkanis θαη Greenwald (1989), ε ζηάζε είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα αληηθείκελν ηεο ζθέςεο.  Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ησλ Pratkanis θαη Greenwald (1989), νη ζηάζεηο αλαπαξηζηψληαη ζηε κλήκε ηνπ 

αηφκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ, ε δηάθξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζπλεπεηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ, γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηάζεσλ θαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζηάζεσλ 

ζηε κλήκε απνηεινχλ θχξηεο ππάξρνπζεο φςεηο ησλ ζηάζεσλ (Olson&Zanna, 1993). ηελ 

παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ε απφρξσζε ηεο έλλνηαο ζηάζεο φπσο, δίλεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο Petty, Cacioppo θαη Goldman (1981). 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα δηφηη νη ζηάζεηο ηνπ 

αηφκνπ δχζθνια αιιάδνπλ θαη ελαληηψλνληαη ζε θάζε αιιαγή. Οη ζηάζεηο καζαίλνληαη θαη 

δηαπιάζνληαη απφ ην έκκεζν θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ.  Ζ νηθνγέλεηα σο 

θνηλσληθφο θνξέαο δηακνξθψλεη ηηο ζηάζεηο ηνπ παηδηνχ απφ κηθξή ειηθία φπσο γηα 

παξάδεηγκα, νη ζηάζεηο ηνπ ειιελφπνπινπ απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο (Γεψξγαο, 1986). 

χκθσλα κε ηνλRohner (2005), φπσο θαηαγξάθεη ε Γεκεηξίνπ (2013), ν ηξφπνο  κε ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν ηνπο δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δνπλ ηε δσή ηνπο.  

Παξφιν πνπ νη ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ δχζθνια αιιάδνπλ θαη ελαληηψλνληαη ζε θάζε αιιαγή, ε 

αιιαγή ζηάζεσλ επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν επηρεηξεί λα αληηθαηαζηήζεη κηα ήδε 

ππάξρνπζα ζηάζε ζε κηα άιιε ζηάζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνυπάξρνπζα. Ζ 

εθθξαδφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπ.  Όηαλ ην άηνκν 

αληηθαηαζηεί ηηο ππάξρνπζεο ζηάζεηο ηφηε επηηπγράλεηαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Γεψξγαο, 1990). 

2.4 Γιαπολιηιζμικόηεηα 
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Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά  απφ πνιιά άηνκα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή εληνχηνηο, ε αθξηβήο ζεκαζία ηνπ δελ είλαη γλσζηή απφ πνιινχο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα  παξαπέκπεη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε θαη ζηε 

ζπλεξγαζία αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Καηά ηνπο 

Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ (2003),o φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα δειψλεη ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλάληεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ 

απφρξσζε ηνπ φξνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνπο Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ (2003), είλαη απηή 

πνπ πηνζεηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.   

Όηαλ αλαθέξεη θαλείο ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε απηφ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία (Νηθνιάνπ, 2010).Με ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη ε απνδνρή ηεο θνπιηνχξαο, ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ θάζε αηφκνπ φπσο, θαη ε δεκηνπξγία  αιιειεγγχεο.  

Αθφκε, ε  δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί κηα δηαδηθαζία φπνπ ηα άηνκα, ηα ζχλνια αηφκσλ 

θαη ηα έζλε απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη 

ζπλάκα ηε βηψλνπλ κέζα απφ ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο.  Ζ έλλνηα ηεο «Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δπηθνηλσλίαο»,πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο,  δειψλεη 

ηελ πξφζεζε ή/θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα επηθνηλσλία ζε έλα καθξν – επίπεδν ή κηθξν – 

επίπεδν.  Ζ αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηελ επηζπκία γηα επηθνηλσλία 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). 

2.5 Ιζηοπική αναδπομή ηος θαινομένος ηερ μεηανάζηεςζερ ζηεν Κύππο 

Χο γλσζηφ, ε Κχπξνο βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην πνπ εχθνια ζπλαληηέηαη κε 

ηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία (Σξηκηθιηληψηεο, 2019).Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Κχπξνπ ηελ νδεγεί εδψ θαη ρξφληα ζην λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη 

αζχινπ. Δπηπξφζζεηα, πέξα απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα ε Κχπξνο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 αληηκεησπίδεη δηαζθφξπηζε πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ αλάκεζα ζηελ 

Διιελνθππξηαθή θαη Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Ζ Κχπξνο είλαη έλα λεζί κε πνιχ πεξίπινθε ηζηνξία ππεθνφηεηαο εμαηηίαο ηεο δηθνηλνηηθήο 

θχζεο ηεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ 

ηεο (Demetriou, 2013). Απφ ηελ αλεμαξηεζία ην 1960, ππήξμαλ δχν θνηλψο αλαγλσξηζκέλεο 

θνηλφηεηεο, νη Διιελνθχπξηνη (82%) θαη νη Σνπξθνθχπξηνη (18%), νη νπνίνη δηαηεξνχλ 

μερσξηζηέο ηαπηφηεηεο κε βάζε ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα θιπ 

(Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Κχπξνο ήηαλ κηα ρψξα κεηαλάζηεπζεο ζε πινπζηφηεξεο 

ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ, Απζηξαιία θαη Νφηηα Αθξηθή, θπξίσο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σα γεγνλφηα ηνπ 1974 δεκηνχξγεζαλ κηα κνηξαζκέλε  ρψξα, ε  

νηθνλνκία θαη ε θνηλσλία ηεο Κχπξνπ θαηαζηξάθεθαλ, αιιά είραλ σο επαθφινπζν ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα γξήγνξν εθζπγρξνληζκφ (Trimikliniotis&Demetriou, 

2004). 
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Σν λφηην κέξνο ηεο Κχπξνπ άξρηζε ζηγά ζηγά κεηά ηελ εηζβνιή, δειαδή κεηά ην 1974, λα έρεη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επήιζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο λαπηηιηαθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο (Demetriou, 2013).  Ζ πεξίνδνο απηή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ λφηηνπ 

κέξνπο ηεο Κχπξνπ είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

(Demetriou, 2013). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη Κχπξηνη κεηαθηλήζεθαλ θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ζε αξθεηέο 

ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Διιάδα. Μεηά ηελ 

Σνχξθηθε εηζβνιή, δειαδή κεηά ην 1974, νη Κχπξηνη άξρηζαλ λα κεηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν 

(Γνπιηάκνο & Βξπσλίδεο, 2010), εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο πνπ 

άθεζε ζην πέξαζκα ηνπ ν πφιεκνο.  

ηελ θππξηαθή θνηλσλία δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηδηαίηεξα κεηά απφ 

ηνλ πφιεκν ηνπ 1974.  Ζ απμεκέλε κεηαλάζηεπζε πξνο ην λεζί δεκηνχξγεζε λέεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ζηνλ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Έλαο βαζχο θνηλσληθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο – ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο - άιιαμε ην πξφζσπν ηεο Κχπξνπ, ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο (Demetriou, 2013). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ Κχπξν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90,  ππήξρε κηα 

αληθαλφηεηα ηνπηθήο πξνζθνξάο εξγαζίαο πνπ δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

ηεο (Trimikliniotis&Demetriou, 2004).  Γηα απηφ ινηπφλ, θαηά ηηο αξρέο ηεο ελ ιφγσ 

δεθαεηίαο (δεθαεηίαο ηνπ ‟90), ε ηφηε Κππξηαθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ εηζδνρή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε πξνζσξηλή άδεηα παξακνλήο ζηελ 

Κχπξν(Trimikliniotis&Demetriou, 2004).  Σε δεθαεηία ινηπφλ, ηνπ ‟90 μεθίλεζε λα 

εηζέξρεηαη ζηελ Κχπξν έλαο κεγάινο αξηζκφο μέλσλ εξγαηψλ θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Αζίαο 

θαη απφ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Trimikliniotis&Demetriou, 2004). 

Ο Υαξάθεο (2005), έθαλε αλαθνξά ζηελ εκθάληζε ππεξβνιηθήο δήηεζεο ζηελ Κχπξν γηα 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,  θαη ηδηαίηεξα γηα ηα επαγγέικαηα ηα 

νπνία ζεσξνχηαλ απφ ηνπο Κχπξηνπο σο «ππνηηκεηηθά». 

Οη Anthias θαη Lazarides (2000), φπσο θαηαγξάθεη ε Γεκεηξίνπ (2013), αλαθέξνπλ φηη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 ν κεγάινο αξηζκφο Κππξίσλ γπλαηθψλ  πνπ εηζήιζε ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ δεκηνχξγεζε έλα θελφ φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη 

ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ επζχλε ησλ γπλαηθψλ (Υαξάθεο, 

2005). Δπηπιένλ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, πνιινί αλαηνιηθνί Δπξσπαίνη άξρηζαλ λα 

κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Κχπξν (θπξίσο απφ ηε Ρσζία, ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ηε Ρνπκαλία 

θαη ηε Βνπιγαξία), εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο δήηεζεο πνπ ππήξρε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ 

(Demetriou, 2013). 

Ζ καδηθή εηζξνή επνρηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπκθσλά κε ηνλ Υαξάθε (2005), νδήγεζε 

ηνπο Κχπξηνπο ζην λα αλεζπρνχλ θαη λα είλαη θαρχπνπηνη απέλαληη ζηνπο μέλνπο. Απηή ε 

θαρππνςία νδήγεζε ηνπο Κχπξηνπο λα ηαπηίδνπλ ηνπο μέλνπο θνηηεηέο κε ηνπο μέλνπο 

παξάλνκνπο ή λφκηκνπο εξγάηεο (Demetriou, 2013).Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαρππνςίαο 

ησλ Κππξίσλ θαηά ηνλ Υαξάθε (2005), ήηαλ ην λα κελ επηηχρεη ην θππξηαθφ ζχζηεκα λα 
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κεηαθέξεη ην κήλπκα ηνπ φηη ε Κχπξνο είλαη κηα ρψξα θηιφμελε.Όηαλ φκσο ε Κχπξνο 

πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, μεθίλεζε κηα λέα ξνή κεηαλαζηψλ, θπξίσο 

απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Υαξάθεο, 2005).
 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία „2010-2020‟, εληνπίδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Κχπξν λα εξγάδεηαη κε ρακειφ κηζζφ θαη λα αζθεί αλεηδίθεπηα επαγγέικαηα (Γνπιηάκνο & 

Βξπσλίδεο, 2010)πλήζσο νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν είλαη γπλαίθεο θαη νη 

ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο είλαη Αζηαηηθέο ρψξεο φπσο νη Φηιηππίλεο θαη ε ξη – 

Λάλθα(Demetriou, 2013).  Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ απηέο νη κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο ζηελ 

Κχπξν είλαη θπξίσο ην επάγγεικα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ (Demetriou, 2013). Οη άληξεο 

κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν, νη νπνίνη έρνπλ θαηαγσγή απφ Αζηαηηθέο ρψξεο, αζθνχλ θπξίσο ηα 

επαγγέικαηα ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο
25

.  Οη κεηαλάζηεο φπνπ νη ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο είλαη απφ ρψξεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, εξγάδνληαη ζπλήζσο 

ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία (Demetriou, 2013). 

Ζ Γεκεηξίνπ (2013), ζπκθσλεί κε ηνπο Γνπιηάκν θαη Βξπσλίδε (2010) φηη νη πεξηζζφηεξνη 

κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν θαηά ηε δεθαεηία 2010-2020 εξγάδνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ είλαη γπλαίθεο απφ ηηο Φηιηππίλεο, ηε ξη Λάλθα θαη 

άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο θαη απαζρνινχληαη θπξίσο σο ππεξέηξηεο (Υαξάθεο, 2005). 

Δλ θαηαθιείδη, ε Κχπξνο θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηε Ρσζία αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη παξάδνζεο ηεο απφ άηνκα πνπ έξρνληαη λα δήζνπλ 

ζηελ Κχπξν (Demetriou, 2013). 

2.6 Μεηαναζηεςηική Πολιηική ηερ Κύππος  

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε σο πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί αζηπλνκηθά 

κέηξα, αληηκεησπίδεη ηελ πνιπάξηζκε ζπξξνή κεηαλαζηψλ (Πεηξάθνπ, 2009). χκθσλα κε 

ηελ Πεηξάθνπ (2009), ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαλεξψλεη ηε 

δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο 

θαη νξγαλψλεηαη κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ κηαο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (σο κέξνο 

ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο).  

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πεξηνξηζηεί. Ζ έλλνηα 

«πξνιεπηηθή απνηξνπή» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ζηξαηεγηθή ηνπ πνιηηηθνχ αζχινπ 

φπνπ κε απηή ηελ ζηξαηεγηθή δελ ππάξρνπλ ειθπζηηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Κχπξν (Σξηκηθιηληψηεο, 2019).Ζ θηινζνθία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζηεξίδεηαη ζην φηη ηα άηνκα δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφζθπγεο αιιά, πξφθεηηαη γηα 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη έηζη πξέπεη λα κεησζνχλ νη παξάγνληεο έιμεο γηα ηε ρψξα. 

Παξ‟ φιε απηή ηε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν, ν αξηζκφο άθημεο ησλ 

αηηνχλησλ αζχινπ είλαη απμεκέλνο (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Τπάξρνπλ δχν θχξηα θέληξα γεληθήο θηινμελίαο αηηνχλησλ αζχινπ ζηελ Κχπξν.  Σν πξψην 

θέληξν γεληθήο θηινμελίαο βξίζθεηαη ζηελ Κνθίλνπ θαη ην δεχηεξν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 324 απφ 452 

ην 2019 βξίζθεηαη ζηελ Κνθθηλνηξηκηζηά.  Σα θέληξα θηινμελίαο παξέρνπλ ηηο βαζηθέο 

πξνκήζεηεο, καζήκαηα γιψζζαο θαη ςπραγσγία γηα ηα παηδηά.  

χκθσλα κε ηνλ Σξηκηθιηληψηε (2019), ε Κχπξνο δελ είλαη επαξθέο πξνεηνηκαζκέλε γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ αχμεζε ησλ αξηζκψλ αθίμεσλ πξνζθχγσλ. Γηα απηφ ινηπφλ είλαη αλαγθαίν 

λα κεηαξξπζκηζηνχλ ξηδηθά ηα ζπζηήκαηα αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο γηα λα εμαζθαιίδνπλ 

ηε ζσζηή πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ 

(Σξηκηθιηληψηεο, 2019). 

Σν 2005, ζχκθσλα κε ην Σκήκα ηαηηζηηθήο Κχπξνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λφκηκσλ 

μέλσλ θαηνίθσλ αλήιζε ζην 12,9%. Οη παξάλνκνη μέλνη κεηαλάζηεο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 

ζηηο είθνζη κε ηξηάληα ρηιηάδεο (Γνπιηάκνο & Βξπσλίδεο, 2010). Σα πην πάλσ δεδνκέλα είραλ 

σο επαθφινπζν ηελ θαηάηαμε ηεο Κχπξνπ σο ην θξάηνο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο 

πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Γνπιηάκνο & Βξπσλίδεο, 2010). 

Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ (θχξηνο Ννπξήο), ζηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ πνπ 

έγηλαλ ζηηο 18 Ηνπλίνπ ηνπ 2020, παξνπζίαζε κηα νινθιεξσκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

θαη πνιηηηθή αζχινπ πνπ ελζσκάησλε απζηεξφηεξνπο λφκνπο ζρεηηθά κε εηθνληθνχο γάκνπο 

θαη εηθνληθνχο θνηηεηέο (sigmalive, 2020). 

Αλαθνξηθά, κε ην ζέκα ησλ εηθνληθψλ θνηηεηψλ, νη Παζηαξδήο, Υξηζηνθίδεο θαη Νεάξρνπ 

(2001), επηζήκαλαλ φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εηζέξρνληαη λεαξνί κεηαλάζηεο ζηελ Κχπξν 

γηα λα θνηηήζνπλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ αιιά, παξ‟ φια απηά 

θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ θαιχπηνπλ νη Κχπξηνη. 

Δπηπξφζζεηα, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηφληζε φηη ε Κχπξνο θηλδπλεχεη απφ ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζηε δεκνγξαθηθή αιινίσζή ηεο (sigmalive, 2020).Δίλαη αλαγθαία λα εγθξηζεί 

λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ηδηαίηεξα πξνο 

αληηκεηψπηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη αιινδαπνί απφ ηνπο 

Κχπξηνπο (sigmalive, 2020). 

Σέινο, ε  Κππξηαθή θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ην 2020 ζα είρε  έλα λέν ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο (Σξηκηθιηληψηεο, 2019). Σν ζρέδην ζήκεξα (ελ 

έηε 2021), παξακέλεη ζηα ζθαξηά.  

2.7 Γιαπολιηιζμική αγυγή 

Ζ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο απνηειεί ηνλ ππξήλα ή αιιηψο ηελ «θαξδηά» ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Γηαβάδνληαο θαλείο ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψλεη ηε βαζηθή 

βαξχηεηα πνπ έρεη απηή ε έλλνηα ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία. Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, ε 

απνζαθήληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο θξίλεηαη σο επηηαθηηθή.  

Με ηελ πξφζεζε «δηα» ζηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο ζηελ 

Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 αλαθέξεηαη ε πνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε. θνπφο ηεο 
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δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο δελ είλαη άιινο απφ ηελ  πιήξε πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ 

θαηλνκέλσλ (Γθφηνβνο, 2002).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα «πνιηηηζκφ», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη  ζε 

ζηελή (πρ ζε πςειέο επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ ζηελ ηέρλε, πνίεζε, 

ινγνηερλία, κνπζηθή θιπ) θαη ζε πιαηηά έλλνηα (Γακαλάθεο, 1989). 

Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα  ε νπνία ζηηο κέξεο καο είλαη «δεδνκέλε», εμαηηίαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο επηθέξεη ηε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

(interculturalism) ε νπνία είλαη ην «δεηνχκελν» (Γακαλάθεο, 1989). 

Ζ «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» απεπζχλεηαη ζε «ληφπηνπο» θαη «μέλνπο» θαη επηδηψθεη λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη έηζη, ψζηε λα θπξηαξρεί κεηαμχ ηνπο κηα ακνηβαία αλνρή, θαηαλφεζε, 

αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Πέξα απ‟ απηφ, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζε ζεζκνχο θαη θνηλσληθέο νκάδεο θαη ιηγφηεξν ζην κεκνλσκέλν άηνκν (Γακαλάθεο, 1989). 

ηε παξνχζα έξεπλα επηιέρηεθε λα πηνζεηεζεί ε απφρξσζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο  φπσο απηή δίλεηαη απφ ην Γακαλάθε (1989), θαηά ηελ νπνία ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή   

πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ γελεψλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο (Γακαλάθεο, 1989). 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή λα επηηχρεη ηα πην πάλσ δαλείζηεθε απφ ηελ 

αλζξσπνινγία , ηελ εζλνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θάπνηεο ζεσξεηηθέο 

αξρέο . Οη ζεσξεηηθέο αξρέο (αμηψκαηα) είλαη νη εμήο:  ε αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ, 

ε ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο θαη ηελ αξρή  ησλ ίζσλ επθαηξηψλ (Γακαλάθεο, 

1989). 

Όζν λ‟ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, απηή αλαπηχζζεηαη ζηα 

πνιππνιηηηζκηθά θνηλσληθά πιαίζηα ζηνρεχνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε, ζηελ ζπλεξγαζία θαη 

ζηελ θαηαλφεζε αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο
 

πλνςίδνληαο, ε δηαπνιηηηζκηθή ζεσξία επηδηψθεη ηελπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε αλάκεζα ζε 

ληφπηνπο θαη μέλνπο πξνθεηκέλνπ, λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηνη ηξφπνη ζπκβίσζεο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαδεηήζεη λένπο 

ζηφρνπο, λέα πεξηερφκελα θαη λένπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο  

πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο (Γακαλάθεο, 1989). 

3. Δπεςνεηικό μέπορ 

3.1 Το δείγμα ηερ έπεςναρ 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζε πνζνηηθή. Σν δείγκα ζηελ πνζνηηθή έξεπλα 

απνηέιεζαλ664ελήιηθεο Διιελνθχπξηνη θαη 321ελήιηθεο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πνηθίια θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα θαη θαηνηθνχλ ζε επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ.  
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Ζ ειιεηκκαηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ησλ Διιελνθχπξησλ κε απηφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα έγθεηηαη ζην φηη νη γεγελείο ππεξηζρχνπλ αξηζκεηηθά 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 2011).Ζ επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πνιππιεζέο θάηη πνπ επηθέξεη 

ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηελ έξεπλα. 

 

 

 

3.2 Ποζοηικά επεςνεηικά επγαλεία ζςλλογήρ ηυν δεδομένυν 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα πνζνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα «ΣΑ.ΥΔΗ.» θαη «ΜΔ.ΣΑ.».  Σα 

εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε αιινδαπνχο θαη Διιελνθχπξηνπο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο επαξρίεο 

ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην «ΣΑ.ΥΔΗ.» απεπζχλεηαη ζηνπο 

Διιελνθχπξηνπο ελψ, ην εξσηεκαηνιφγην «ΜΔ.ΣΑ.» απεπζχλεηαη ζηνπο αιινδαπνχο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην «ΜΔ.ΣΑ.» κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά, Αγγιηθά, Ρψζηθα, Αξαβηθά, 

Παθηζηαληθά (Οπξληνχ) θαη Μπαγθιαληέο (Βεγγαιηθά). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα θξίζεθαλ σο  θαηάιιεια κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα γεληθεπκέλε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ ησλ 

Διιελνθππξίσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ δηακφξθσζή ηνπο.Άμηνλ αλαθνξάο είλαη φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα γηα λα θαηνρπξσζεί ε εζηθή δενληνινγία. Ζ εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ έιεγρν εηδηθψλ (απφ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θαη 

απφ δχν θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν).  Ζ 

θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα εμαζθαιίζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηφπηλ εθηελήο κειέηεο ηεο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ αμηνπηζηία εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ κε 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS ειέγρνληαο ηελ ηηκή ηνπ δείθηε 

Cronbachalpha(≥0,7). 

πγθεθξηκέλα απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΑ.ΥΔΗ» ζε δείγκα 50 αηφκσλ εληνπίζηεθε φηη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Cronbachalpha γηα ηε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ αλήιζε ζην 

0,854 θαη ε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΑ.ΥΔΗ» γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηφο (664) αλήιζε ζην 0,775. χκθσλα κε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα δηαζθαιίζηεθε ε 

ζπλνιηθή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ «ΣΑ.ΥΔΗ».  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε εξεπλήηξηα έιεγμε θαη ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ 

δεχηεξνπ ηεο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κε ην φλνκα «ΜΔ.ΣΑ», φπνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ήηαλ πάξα πνιχ πςειή θαη ηθαλνπνηεηηθή ηφζν θαηά ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ «ΜΔ.ΣΑ» 

φζν θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ «ΜΔ.ΣΑ». πγθεθξηκέλα ν δείθηεο 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 327 απφ 452 

ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbachalpha γηα ην ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

«ΜΔ.ΣΑ.», θαηά ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ ζε δείγκα 50 αιινδαπψλ αλήιζε ζην 0,869 θαη 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο (321 αιινδαπνί) αλήιζε ζην 0,853. 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο δειψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα «ΣΑ.ΥΔΗ» θαη «ΜΔ.ΣΑ» θαη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ζηάζεσλ πνπ ππάξρεη σο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ραξηνγξαθνχλ ηηο ζηάζεηο θαη 

ζρέζεηο γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ ελ έηε 2020.  

 

4. Αποηελέζμαηα 

Πίνακας 1: 

«ΣΤΑ.ΣΧΕΙ.»ΧΕΙ» 

  

              

Κλίμακα 

 

Linkert 

  

 

Γελώζειρ 

 

Γιαθυνώ 

απόλςηα 

 

 

Γιαθυνώ 

 

Ούηε 

ζςμθυνώ 

ούηε διαθυνώ 

 

 

Σςμθυνώ 

 

Σςμθυνώ 

απόλςηα 

«Θεσξψ πσο νη 

κεηαλάζηεο νθείινπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη λα 

πηνζεηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

9,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 9,6% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

3,4% 

Ζιηθία 

 18 - 38:10% 

Ζιηθία 39 -59: 

13,6 % 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4% 

Ζιηθία 

 18 - 38:11,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

11,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,5% 

 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

3,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,9% 

Ζιηθία 

 18 - 38:1,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,4% 

«Θεσξψ πσο ε 

πξνθαηάιεςε θαηά ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη 

πξφβιεκα ζηελ Κχπξν θαη 

πξέπεη ε θπβέξλεζε λα 

δψζεη ιχζε.» 

Ζιηθία 

 18 - 

38:1,4% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,3% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

Ζιηθία 

 18 - 38: 5,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

9,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38:12,4% 

Ζιηθία 39 -59: 

9,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,3% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:12,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 14,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 6,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38:5,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 8,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 
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1,1% 

«Οη πεξηζζφηεξνη 

κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Κχπξν είλαη 

επηθίλδπλνη θαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

4,8% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,6% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

1,4% 

Ζιηθία 

 18 - 38:10% 

Ζιηθία 39 -59: 

14,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 5,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38:12,7% 

Ζιηθία 39 -59: 

14,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

6,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 8,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,1% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

2,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:1,8% 

«Θα ήζεια θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κνπ λα 

παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ 

Δπξσπατθή ρψξα.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 4% 

Ζιηθία 39 -

59: 8% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

3,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 4,6% 

Ζιηθία 39 -59: 

6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

22,7% 

Ζιηθία 39 -59: 

22% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 6,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

4,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 6,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,7% 

 

Ζιηθία 

 18 - 38:1,4% 

Ζιηθία 39 -

59: 3,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Θα ήζεια θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κνπ λα 

παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ 

„ππαλάπηπθηε-

αλαπηπζζφκελε ρψξα.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

6,4% 

Ζιηθία 39 -

59: 13,8% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

7,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 5,7% 

Ζιηθία 39 -59: 

8,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

20,2% 

Ζιηθία 39 -59: 

19,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

3,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 2,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:1,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38:1,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,2% 

«Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα 

δηδάζθνληαη νη κεηαλάζηεο 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

6,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 11,2% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

Ζιηθία 

 18 - 38: 8,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

12% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38:10,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

9,7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 8% 

Ζιηθία 39 -

59: 10,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

2,8% 

Ζιηθία 39 -

59: 2,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,1% 
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4,1% 

«Σα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα 

καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ 

Κχπξν ε ειιεληθή 

γιψζζα).» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

0,6% 

Ζιηθία 39 -

59: 2% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 0,6% 

Ζιηθία 39 -59: 

1,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 5,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

4,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:1,4% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

18,4% 

Ζιηθία 39 -

59: 22,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 6,3% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:11,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 16,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 8,4% 

«Δίλαη απαξαίηεην ηα 

„ληφπηα‟ παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

3,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 5,2% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

2,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 4,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

8,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38:10,5% 

Ζιηθία 39 -59: 

13,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,2% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:14,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 15,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 5,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

3,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2% 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

0,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 1,1% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 1,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

1,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 7,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

8,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:15,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 19% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 7,6% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:11,6% 

Ζιηθία 39 -

59: 15,7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 6,1% 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

0,5% 

Ζιηθία 39 -

59: 1,1% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38:1,2% 

Ζιηθία 39 -59: 

0,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 9,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

10,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,2% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:16,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 23,7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:8,7% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

8,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 10,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,3% 
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Αξρηθά, ζε δήισζε εάλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζεσξνχλ πσο νη κεηαλάζηεο νθείινπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (27,6%) δήισζε φηη δηαθσλεί. 

Σν γεγνλφο πσο ε  πιεηνςεθία ησλ Διιελνθχπξησλ ηνπ δείγκαηνο (27,6%), δήισζε φηη 

δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε δείρλεη ην ζεβαζκφ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ «αιινχ» απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ Διιελνθχπξησλ ηεο έξεπλαο.  

Σν 12,5% ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο 3 ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ), δήισζε φηη ζπκθσλεί πσο νη κεηαλάζηεο νθείινπλ λα εγθαηαιείπνπλ 

πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο κε ηνπο  πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο Διιελνθχπξηνπολα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 39 – 59 (7%).  Αθφκε, ζε δήισζε εάλ ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο ε πξνθαηάιεςε 

θαηά ησλ κεηαλαζηψλ είλαη πξφβιεκα ζηελ Κχπξν ζην νπνίν πξέπεη ε θπβέξλεζε λα δψζεη 

ιχζε, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (33,8%),πνπ πξνεξρφηαλ απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, 

δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Έλα ρακειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 6,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη 

δηαθσλεί απφιπηα κε απηή ηε δήισζε, κε ηελ πιεηνςεθία λα αλήθεη θαη πάιη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 39 – 59 (4,3%).  Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 

59  είλαη πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληη ζηνπο «μέλνπο», ζεσξνχλ απηή ηνπο ηελ ζηάζε σο θάηη 

ην θπζηνινγηθφ θαη φρη σο πξφβιεκα θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζην πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Όζνλ αθνξά ζε δήισζε εάλ ζα ήζειαλ νη Διιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληεο θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο λα παληξεπηεί κεηαλάζηε απφ Δπξσπατθή ρψξα, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο είρε νπδέηεξε ζηάζε (50,8%).  Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 ήηαλ 

πην δεθηηθή ζην ελδερφκελν λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λα παληξεπηεί 

κεηαλάζηε απφ Δπξσπατθή ρψξα ζε πνζνζηφ 9,4%. Αθφκε, ζε δήισζε εάλ ζα ήζειαλ νη 

Διιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο έλα κεηαλάζηε απφ αλαπηπζζφκελε ρψξα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (43,3%) δήισζε 

πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί.  Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 18 – 38 ήηαλ πην 

δεθηηθή ζην ελδερφκελν λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο έλα κεηαλάζηε απφ 

αλαπηπζζφκελε ρψξα (4,3%) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 (4,1%) θαη ηελ 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

0,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 0,8% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38:1,4% 

Ζιηθία 39 -59: 

1,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 8,7% 

Ζιηθία 39 -59: 

10,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,7% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:15,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 21,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 8,1% 

Ζιηθία 

 18 - 

38:10,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 12,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 5,2% 
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ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ (2,4%). Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο νη 

ειηθηαθέο νκάδεο 39-59 εηψλ θαη 60 εηψλ θαη άλσ δελ είλαη ηφζν δεθηηθνί ζην λα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνγελεηαθνί θαη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ απηψλ θαη κεηαλαζηψλ απφ 

επξσπατθή ή αλαπηπζζφκελε ρψξα θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα πεγάδεη απφ ηελ πξνθαηάιεςε 

πνπ δηαθαηέρεη θπξίσο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

Δπηπιένλ, ζε δήισζε εάλ νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν είλαη 

επηθίλδπλνη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο (31,3%) είρε κηα νπδέηεξε ζηάζε θαζψο, νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ.  

Έλα άμην πνζνζηφ (29,6%) ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 - 59 (14,1%). Σν πην 

πάλσ εχξεκα θαλεξψλεη πσο ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 ησλ Διιελνθχπξησλ κπνξεί λα είλαη 

πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληη ζηνπο μέλνπο αιιά, δελ απνδίδνπλ ηελ χπαξμε εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ ζε απηνχο ππνζηεξίδνληαο έκκεζα ην φηη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απφ νπνηνδήπνηε άηνκν αλεμαξηήησο ρψξαο θαηαγσγήο, θπιήο, εζληθφηεηαο θιπ.  

ρεηηθά κε ηε δήισζε, εάλ είλαη ζεκαληηθφ λα επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα δηδάζθνληαη νη 

κεηαλάζηεο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (25,5%) δήισζε φηη 

δηαθσλεί. Σν 23,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ ηελ νπδέηεξε άπνςε ηνπο άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 18 – 38 (10,9%).Απηφ ην εχξεκα θαλεξψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε δηάζεζε γηα 

επηβνιή απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηεο απνθνπήο ηνπο απφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο αιιά, θαη ηελ απξνζπκία ησλ Διιελνθππξίσλ γηα 

παξνρή νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο επέλδπζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ 

κεηαλαζηψλ.  

ε δήισζε αλαθνξηθά κε ην εάλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα καζαίλνπλ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε ειιεληθή γιψζζα, 

ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (47%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 82,9% ηνπ δείγκαηνο δήισζε 

φηη ζπκθσλεί (47%) θαη πσο ζπκθσλεί απφιπηα (35,9%) κε απηή ηε δήισζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη πνπ δήισζαλ ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπο θαη ηε ζπκθσλία ηνπο (28,7%) 

άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ.  Όζνλ αθνξά, ζε δήισζε εάλ είλαη απαξαίηεην 

ηα «ληφπηα» παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (35,4%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 9,7% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (4%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (41,9%) δήισζε φηη 

ζπκθσλεί.  Σν 75,4% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί (41,9%) θαη ζπκθσλεί απφιπηα 

(33,5%) ελψ, ην 5,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (1,7%) θαη δηαθσλεί 

(4,1%).  Παξαηεξήζεθε πσο νη ειηθηαθέο νκάδεο 18 – 38 εηψλ θαη 39 – 59 εηψλ είραλ 

αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ (1,8%) σο πξνο ηε δηαθσλία ηνπο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 
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ε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (48,6%) δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (23,7%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ.  

ρεηηθά κε ηε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη ζπκθσλεί (45,9%), κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πάιη λα αλήθνπλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ  (21,9%).  Σν 73,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί 

(45,9%) θαη ζπκθσλεί απφιπηα (27,4%) ελψ, ην 4,2% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί 

(2,8%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (1,4%) πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.  Παξαηεξήζεθε πσο νη 

ειηθηαθέο νκάδεο 18 – 38 θαη 60 εηψλ θα άλσ είραλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ (0,3%) πνπ 

δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ απφιπηα κε απηή ηε δήισζε.   

ηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο (x
2
) γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θάπνησλ κεηαβιεηψλ.  Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην θξηηήξην (x
2
) είλαη δηφηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην «ΣΑ.ΥΔΗ» είλαη παξακεηξηθέο. Με ην θξηηήξην x
2 

ειέγρζεθαλ νη κεηαβιεηέο «Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» θαηά πφζν 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε. Παξαηεξήζεθε πσο νη κεηαβιεηέο «Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» έρνπλ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο 

θαζψο, ην x
2
(16) = 690,974 θαη ην p-value=0,00<0,05. 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση «ΣΤΑ.ΣΧΕΙ» 

Η διαπολιηιζμική αγφγή ζσμβάλλει ζηην αποδοτή ηφν μεηαναζηών ζηην κσπριακή κοινφνία. * Η διαπολιηιζμική αγφγή 

ζσμβάλλει ζηη δημιοσργία θιλικών κοινφνικών ζτέζεφν ανάμεζα ζε Κύπριοσς και μεηανάζηες. Cross tabulation 

Count   

 

Η διαπολιηιζμική αγφγή ζσμβάλλει ζηη δημιοσργία θιλικών 

κοινφνικών ζτέζεφν ανάμεζα ζε Κύπριοσς και μεηανάζηες. 

Total 

Διαθφνώ 

απόλσηα Διαθφνώ 

Ούηε 

ζσμθφνώ 

ούηε 

διαθφνώ Σσμθφνώ 

Σσμθφνώ 

απόλσηα 

Η διαπολιηιζμική 

αγφγή ζσμβάλλει 

Διαθφνώ απόλσηα 7 0 1 3 0 11 

Διαθφνώ 0 10 9 7 1 27 
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ζηην αποδοτή ηφν 

μεηαναζηών ζηην 

κσπριακή κοινφνία. 

Ούηε ζσμθφνώ ούηε 

διαθφνώ 

1 2 70 47 5 125 

Σσμθφνώ 0 3 54 178 44 279 

Σσμθφνώ απόλσηα 1 3 17 70 130 221 

Total 9 18 151 305 180 663 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 690,974
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 331,680 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

221,171 1 ,000 

N of Valid Cases 663   

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,15. 

 

Πίνακας 3: «ΜΕ.ΣΤΑ.»   

              

Κλίμακα 

 

Linkert 

  

 

Γελώζειρ 

 

Γιαθυνώ 

απόλςηα 

 

 

Γιαθυνώ 

 

Ούηε 

ζςμθυνώ 

ούηε διαθυνώ 

 

 

Σςμθυνώ 

 

Σςμθυνώ 

απόλςηα 

«Κάπνηεο θνξέο 

αληηκεησπηζηήθαηε κε 

ιηγφηεξε επγέλεηα απφ ηνπο 

Κχπξηνπο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

16,4% 

Ζιηθία 39 -

Ζιηθία 

 18 - 38: 

13,2% 

Ζιηθία 39 -59: 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

11,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

12,6% 

Ζιηθία 39 -

Ζιηθία 

 18 - 38: 

9,7% 

Ζιηθία 39 -
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59: 6,9% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

1,6% 

6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

4,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:3,5% 

59: 8,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

59: 1,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 

«Τπήξμαλ θνξέο φπνπ νη 

Κχπξηνη (ζηελ πιεηνςεθία) 

ζαο απνθάιεζαλ κε 

ςεπδψλπκα.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

18,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 7,2% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,9% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 4,4% 

Ζιηθία 39 -59: 

4,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 8,2% 

Ζιηθία 39 -59: 

5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

11,6% 

Ζιηθία 39 -

59: 6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,1% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 21% 

Ζιηθία 39 -

59: 5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

«Έρεηε απνζαξξπλζεί 

άδηθα απφ ηνλ Κχπξην/ηελ 

Κχπξηα εξγνδφηε/ηξηα ζαο 

.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

22,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 7,9% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

2,8% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 9,8% 

Ζιηθία 39 -59: 

6,6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

12,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

4,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

8,5% 

Ζιηθία 39 -

59: 6,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

10,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 1,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

« Θα ζέιαηε θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζαο λα 

παληξεπηεί 

Διιελνθχπξην/Διιελνθχπ

ξηα.». 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

18,3% 

Ζιηθία 39 -

59: 2,5% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 

0,6% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 6,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

2,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

18,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

8,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ:3,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

12,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 10,4% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,7% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

7,6% 

Ζιηθία 39 -

59: 3,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,6% 

«Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα 

δηδάζθεζηε ηε κεηξηθή ζαο 

γιψζζα .» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

5,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 1% 

Ζιηθία 60 

Ζιηθία 

 18 - 38: 3,5% 

Ζιηθία 39 -59: 

2,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 9,6% 

Ζιηθία 39 -59: 

4,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

20,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 14,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

24,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,5 % 

Ζιηθία 60 θαη 
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θαη άλσ: 0% άλσ: 3,5% άλσ: 1,6% 

« Σα παηδηά ζαο ή ηα 

παηδηά ησλ ζπκπαηξησηψλ 

ζαο νθείινπλ λα καζαίλνπλ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε 

ειιεληθή γιψζζα).» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

4,1% 

Ζιηθία 39 -

59: 0,6% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

0,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 7,2% 

Ζιηθία 39 -59: 

3,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,9% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

19,2% 

Ζιηθία 39 -

59: 14,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

30,8% 

Ζιηθία 39 -

59: 8,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Δίλαη απαξαίηεην ηα 

„ληφπηα‟ παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

6,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 0,6% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 0 % 

Ζιηθία 

 18 - 38: 4,1% 

Ζιηθία 39 -59: 

2,2% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

13,3% 

Ζιηθία 39 – 

59: 6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

17,8% 

Ζιηθία 39 -

59: 13,7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,1% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

21,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 4,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,9% 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

1,6% 

Ζιηθία 39 -

59: 0,3% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

0% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 5,7% 

Ζιηθία 39 -59: 

3,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,9% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

21,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 14,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 5,7% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

32,7% 

Ζιηθία 39 -

59: 9,1% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,8% 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο.» 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

1,9% 

Ζιηθία 39 -

59: 0,3% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 2,5% 

Ζιηθία 39 -59: 

0,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0,3% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

11,3% 

Ζιηθία 39 -59: 

3,8% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,6% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

24,8% 

Ζιηθία 39 -

59: 16,7% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 5% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 23% 

Ζιηθία 39 -

59: 6% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 2,5% 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

2,2% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 1,9% 

Ζιηθία 39 -59: 

Ζιηθία 

 18 - 38: 

10,7% 

Ζιηθία 

 18 - 38: 23% 

Ζιηθία 39 -

Ζιηθία 

 18 - 38: 

25,8% 
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Αξρηθά, ζε δήισζε εάλ θάπνηεο θνξέο νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

αληηκεησπηζηήθαλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (24,8%) δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. Παξαηεξήζεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ ηελ απφιπηε ζπκθσλία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 – 38  εηψλ(9,7%).ε δήισζε εάλ ππήξμαλ θνξέο 

φπνπ νη Διιελνθχπξηνη (ζηελ πιεηνςεθία) ηνπο απνθάιεζαλ κε ςεπδψλπκα, ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο (26,3%) δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. Απφ ην 15,7% ηνπ δείγκαηνο πνπ 

δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί πσο ππήξμαλ θνξέο φπνπ νη Διιελνθχπξηνη (ζηελ 

πιεηνςεθία) ηνπο απνθάιεζαλ κε ςεπδψλπκα, ε ειηθηαθή νκάδα 39 – 59 εηψλ (5%) έρεη 

δηπιάζην πνζνζηφ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ (2,5%). 

ρεηηθά ζε δήισζε εάλ νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο έρνπλ απνζαξξπλζεί άδηθα απφ ηνλ 

Κχπξην εξγνδφηε ηνπο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (32,8%) δήισζε ηελ απφιπηε δηαθσλία. 

Σν 19,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε, κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (12,9%) λα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 – 38 εηψλ.  

Αθφκε, ζε δήισζε εάλ νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο λα παληξεπηεί Διιελνθχπξην/Διιελνθχπξηα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (29,7%) 

δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (18,3%) λα 

αλήθνπλ ζηελ ειηθία 18 – 38 εηψλ. 

Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θάλεηο ηα πην πάλσ επξήκαηα είλαη πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά 

αθνχ, θαλεξψλνπλ πσο νη Διιελνθχπξηνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο  ζχκθσλα κε ηνπο 

αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο δελ ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη, δελ ηνπο απνζαξξχλνπλ θαη νχηε 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα. Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί αθφκε, ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ ζηνηρεία  νη Διιελνθχπξηνη απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζέβνληαη ην 

θάζε άηνκν μερσξηζηά αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ δηαθνξψλ (πρ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θιπ).  

Δπηπιένλ, ζε δήισζε εάλ είλαη ζεκαληηθφ λα επελδπζνχλ ρξήκαηα γηα λα δηδάζθνληαη νη 

αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (37,9%) 

δήισζε φηη ζπκθσλεί. Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε απηή ηε δήισζε. Όζνλ 

αθνξά ζε δήισζε εάλ ηα παηδηά ηνπο ή ηα παηδηά ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο νθείινπλ λα 

καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε 

ειιεληθή γιψζζα), ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (41,8%) δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα.  

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε απηή ηε δήισζε. 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο.» Ζιηθία 39 -

59: 0,9% 

Ζιηθία 60 

θαη άλσ: 0% 

1,3% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 0% 

Ζιηθία 39 -59: 

3,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 1,3% 

59: 12,9% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 4,4% 

Ζιηθία 39 -

59: 8,5% 

Ζιηθία 60 θαη 

άλσ: 3,8% 
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Αλαθνξηθά κε ην εάλ είλαη απαξαίηεην ηα «ληφπηα» παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (35,6%) δήισζε φηη ζπκθσλεί. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα (0%) κε ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε.  Δπίζεο, ζε 

δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θππξηαθή θνηλσλία, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (44,7%) δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα.  Σν 

86,5% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα (44,7%) θαη ζπκθσλεί (41,8%) ελψ, ην 

3,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί (1,9%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (1,9%) γηα ην φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ (0%) δελ δήισζε φηη δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

Απφ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο νη αιινδαπνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(35.6%), ζεσξνχλ πσο ηα ληφπηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη πσο κέζν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζα 

επηηεπρζεί ε απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία.  

Δπηπξφζζεηα, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ 

απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (46,5%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 

77,9% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα (31,4%) θαη ζπκθσλεί (46,5%) ελψ, ην 

5,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί (3,1%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (2,2%) γηα ην φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Παξαηεξήζεθε πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη 

άλσ (0%) δελ δήισζε φηη δηαθσλεί απφιπηα πσο ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Σέινο, ζε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Διιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (40,3%) δήισζε φηη ζπκθσλεί.  Σν 78,4% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί 

απφιπηα (38,1%) θαη ζπκθσλεί (40,3%) ελψ, ην 6,2% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί 

(3,1%) θαη δηαθσλεί απφιπηα (3,1%) γηα ην φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε  Διιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Παξαηεξήζεθε πσο ε ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ δελ δήισζε θαζφινπ φηη δηαθσλεί θαη 

δηαθσλεί απφιπηα (0%) γηα ην φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Διιελνθχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο. 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα πσο νη αιινδαπνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

πηζηεχνπλ αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο ζεσξνχλ πσο  ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο φπσο, θαη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε γεγελείο θαη μέλνπο. 

Δθαξκφζηεθε ν έιεγρνο (x
2
) θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην «ΜΔ.ΣΑ» γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θάπνησλ κεηαβιεηψλ. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην θξηηήξην (x
2
) είλαη δηφηη 
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νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην «ΜΔ.ΣΑ.» είλαη παξακεηξηθέο. 

Διέγρζεθε θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο «Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» εάλ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε.  Παξαηεξήζεθε πσο νη κεηαβιεηέο «Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θππξηαθή θνηλσλία» θαη «Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο» έρνπλ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο 

θαζψο, ην x
2
(16) = 189,548 θαη ην p-value=0,00<0,05. 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση «ΜΕ.ΣΤΑ» 

Η διαπολιηιζμική αγφγή ζσμβάλλει ζηην αποδοτή ηφν μεηαναζηών ζηην κσπριακή κοινφνία. * Η διαπολιηιζμική 

αγφγή ζσμβάλλει ζηη δημιοσργία θιλικών κοινφνικών ζτέζεφν ανάμεζα ζε Κύπριοσς και μεηανάζηες. Cross 

tabulation 

Count   

 

Η διαπολιηιζμική αγφγή ζσμβάλλει ζηη δημιοσργία θιλικών 

κοινφνικών ζτέζεφν ανάμεζα ζε Κύπριοσς και μεηανάζηες. 

Total 

Διαθφνώ 

απόλσηα Διαθφνώ 

Ούηε 

ζσμθφνώ 

ούηε 

διαθφνώ Σσμθφνώ 

Σσμθφνώ 

απόλσηα 

Η διαπολιηιζμική 

αγφγή ζσμβάλλει 

ζηην αποδοτή ηφν 

μεηαναζηών ζηην 

κσπριακή 

κοινφνία. 

Διαθφνώ απόλσηα 4 1 0 0 1 6 

Διαθφνώ 0 1 2 1 2 6 

Ούηε ζσμθφνώ 

ούηε διαθφνώ 

0 2 11 14 4 31 

Σσμθφνώ 3 3 19 88 22 135 

Σσμθφνώ απόλσηα 3 3 17 27 92 142 

Total 10 10 49 130 121 320 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 189,548
a
 16 ,000 
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Likelihood Ratio 130,027 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

54,514 1 ,000 

N of Valid Cases 320   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,19. 

 

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπνπδαίσλ επξεκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο 

Διιελνθχπξηνπο θαη ηνπο αιινδαπνχο ελ έηε 2020 ζηελ Κχπξν. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδσζαλ απαληήζεηο σο πξνο ην θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

ζηάζεηο ησλ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ ζηάζεσλ αλαιφγσο ηνπ 

θχινπ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ έλαληη ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. 

Όπσο δηαθάλεθε ηφζν νη Διιελνθχπξηνηφζν θαη νη αιινδαπνί εθθξάδνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο 

σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ απνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ, ζηε 

δεκηνπξγία ζεβαζκνχ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ. Ζ άπνςε απηή ησλ Διιελνθππξίσλ θαη 

αιινδαπψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ απνδνρή ησλ 

αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία 

(Γακαλάθεο, 1989). 

πγθεθξηκέλα, ν Γακαλάθεο (1989), ππνζηεξίδεη πσο ε «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» απεπζχλεηαη 

ζε «ληφπηνπο» θαη «μέλνπο» θαη επηδηψθεη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη έηζη, ψζηε λα θπξηαξρεί 

κεηαμχ ηνπο κηα ακνηβαία αλνρή, θαηαλφεζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή.  

Οη Διιελνθχπξηνη φπσο δηαθάλεθε, ζπκθσλνχλ (33,8%) πσο ε πξνθαηάιεςε απνηειεί 

πξφβιεκα ζηελ Κχπξν ζην νπνίν ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θαιείηαη λα δψζεη ιχζε. Μάιηζηα 

ε ειηθηαθή νκάδα 39-59 εηψλ είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο θαη απφιπηεο 

ζπκθσλίαο κε απηή ηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πην πάλσ 

άπνςε ησλ Διιελνθχπξησλ  ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζηελ ελ ιφγσ 

δήισζε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο φπνπ, ζχκθσλα κε απηνχο ε 

πξνθαηάιεςε σο ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε, ππάξρεη φηαλ ην άηνκν έρεη ζηεξενηππηθέο 

ζθέςεηο έλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ( Ησαλλίδνπ – Johnson, 

1998) θαη επεθηείλεη ηελ αξλεηηθή  ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε κηα άιιε θνηλσληθή νκάδα 

θάηη πνπ ηελ θαζηζηά σο πξφβιεκα ζην νπνίν ε ιχζε ηνπ είλαη επηηαθηηθή (Tajfel&Fraser, 

1978). 
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Αθφκε, νη Διιελνθχπξηνη ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα καζαίλνπλ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηε γιψζζα ηεο ππνδνρήο (ζηελ Κχπξν ε ειιεληθή γιψζζα) κε ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 18-38 (18,4%) θαη 39-59 (22,3%) λα ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60 εηψλ θαη άλσ(6,3%).   Απηφ θαλεξψλεη 

πσο νη  Διιελνθχπξηνη ειηθίαο 18-59 εηψλ είλαη πην δεθηηθνί  απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο 

ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ σο πξνο ηε «δηαθνξεηηθφηεηα» θαη έρνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε σο 

πξνο ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα αιινδαπά παηδηά 

θαη ηεο κε απνζηέξεζεο ηνπο απφ ην δηθαίσκα γλψζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. 

Μάιηζηα νη Διιελνθχπξηνη ειηθίαο 18-59 εηψλ(29,5%), ζεσξνχλ θαη εθθξάδνπλ ηε 

ζπκθσλία ηνπο κε ηε δήισζε πσο ηα ληφπηα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο θαλεξψλνληαο ηε δηάζεζή ηνπο γηα 

ηε δεκηνπξγία «γέθπξαο επηθνηλσλίαο» αλάκεζα ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο φπσο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

θαηαγξαθεί πσο ε γλσξηκία κε ηνλ «άιινλ», φπσο επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2010), πηζαλφλ 

λα κεηψζεη νπνηεζδήπνηε πξνθαηαιήςεηο ή ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηνλ «άιινλ» θαη 

δηεπθνιχλεη ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

Οη Διιελνθχπξηνη ζπκκεηέρνληέο ζε  πςειφ πνζνζηφ (51%) εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε 

σο πξνο ηελ επηζπκία ηνπο ζην λα παληξεπηεί  θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο κεηαλάζηε 

απφ Δπξσπατθή ρψξα, ή απφ «ππναλάπηπθηε» - αλαπηπζζφκελε ρψξα θαλεξψλνληαο ηελ 

χπαξμε κηαο μελνθνβίαο πνπ εμεγείηαη κε έλαλ απιφ νξηζκφ σο ν θφβνο πξνο ηνπο μέλνπο 

(Demetriou, 2013). 

Πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

«ΜΔ.ΣΑ.» πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο αιινδαπνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο 

Κχπξνπ, θαζψο, ε πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ ηνπ δείγκαηνο αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο 

ππνζηήξημε πσο νη Διιελνθχπξηνη εξγνδφηεο δελ ηνπο απνζαξξχλνπλ (32,8%) νχηε ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ κε ιηγφηεξε επγέλεηα (24,9%).   

Χο πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ηφζν νη Διιελνθχπξηνη φζν θαη νη αιινδαπνί 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή 

ησλ άιισλ, δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά.  

ε δήισζε εάλ ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Κχπξηνπο θαη κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηνο 

(40,3%)  θαη πάιη δήισζε ηελ ζπκθσλία ηεο κε απηή ηε δήισζε.  

Δλ θαηαθιείδη, νη αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο ζηε πιεηνςεθία ηνπο (29,7%) εμέθξαζαλ κηα 

νπδέηεξε ηνπνζέηεζε αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο λα παληξεπηεί θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο  Διιελνθχπξην/Διιελνθχπξηα κε ηνπο αιινδαπνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 18-38 εηψλ λα ηνπνζεηείηαη νπδέηεξα ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (18,3%) 

απφ ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο.  Έηζη, δηαπηζηψλεηαη πσο ηφζν νη Διιελνθχπξηνη 

ζπκκεηέρνληέο φζν θαη νη αιινδαπνί  ζε  πςειφ πνζνζηφ εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε σο 
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πξνο ηελ επηζπκία ηνπο ζην λα παληξεπηεί  θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο έλα άηνκν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα θαηαγσγήο απφ ηε δηθή ηνπο θαλεξψλνληαο ηελ χπαξμε 

κηαο μελνθνβίαο πνπ εμεγείηαη κε έλαλ απιφ νξηζκφ σο ν θφβνο πξνο ηνπο μέλνπο 

(Demetriou, 2013). 

6. Πεπιοπιζμοί ηερ έπεςναρ 

Δληνπίζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα. Ζ απξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά 

νξηζκέλσλ αηφκσλ πξνο ηελ εξεπλήηξηα θαη γεληθφηεξα πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη 

ην ζπλαίζζεκα θφβνπ θαη αλεζπρίαο πνπ θαηέρεη ηνπο αιινδαπνχο απέλαληη ζηνπο Κχπξηνπο, 

απνηέιεζαλ εκπφδηαζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Αθνινχζσο, ε έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλνηνχ (SARS-COV19), πνπ είρε σο 

επαθφινπζν ηε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ησλ 

αηφκσλ, ηελ απαγφξεπζε δηαλνκήο θαη παξνρήο εληχπσλ θαη ηελ ππνβνιή θαξαληίλαο γηα 

δηάζηεκα 3 κελψλ, «πάγσζαλ» ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Παξ‟ 

φιεο ηηο πην πάλσ αληημνφηεηεο ε εξεπλήηξηα ζπλέρηζε κε ζζέλνο ηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη έρνληαο 

δχλακε, απνθαζηζηηθφηεηα, ππνκνλή θαη επηκνλή πέηπρε ην ζηφρν ηεο θαη ζχιιεμε ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφηαλ.      

Ζ εξεπλήηξηα έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ηεο(ηελ πνζνηηθή έξεπλα) 

ζα ζπλερίζεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ηεο (ηελ πνηνηηθή έξεπλα) φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο ζε γεγελείο θαη αιινδαπνχο ζηελ Κχπξνπ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ θαη εηο βάζνο αλάιπζε ησλ αξρηθψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

Δλλενικέρ 

Γεψξγαο Γ. (1986). Κνηλσληθή Φπρινινγία, Σφκνο Α‟. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Γεψξγαο Γ. (1990). Κνηλσληθή Φπρνινγία, Σφκνο Β‟. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Γεσξγνγηάλλεο, Π. (2008). Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Δπηζηεκνληθή ζεηξά: Βεκαηηζκνί 

γηα κηα αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε, ηφκνο. 7. Πάηξα: Typocenter. 

Γθφηνβνο, Α. (2002). Δθπαίδεπζε θαη εηεξφηεηα. Εεηήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Γνπιηάκνο, Κ., & Βξπσλίδεο, Μ. (2010). Όςεηο ηεο Κππξηαθήο Κνηλσλίαο. Λεπθσζία: Δλ 

Σχπνηο. 

Γακαλάθεο Μ. (1989). Πνιππνιηηηζκηθή – Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. Αθεηεξία, ζηφρνη, 

πξννπηηθέο. Αζήλα: Σα εθπαηδεπηηθά, η.16, 75-87. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 342 απφ 452 

Δπαγγέινπ, Ο. (2007). Γηαπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Αζήλα: Σππνζεηψ. 

Ησαλλίδνπ – Johnson, A. (1998). Πξνθαηάιεςε. Πνηνο; Δγψ; Ζ δπλακηθή αλάκεζα ζηελ 

πξνθαηάιεςε θαη ηελ ςπρνινγηθή σξηκφηεηα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Νηθνιάνπ, Γ. (2010). Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν: απφ ηελ «νκνηνγέλεηα» ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Παιαηνιφγνπ, Ν. & Δπαγγέινπ, Ο. (2003).  Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή: εθπαηδεπηηθέο, 

δηδαθηηθέο, ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  Αζήλα: Αηξαπφο. 

Παζηαξδήο, Π., Υξηζηνθίδεο Λ.,  Νεάξρνπ Π. (2001) Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Κχπξν: Ξέλνη 

εξγάηεο θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα.  Λεπθσζία꞉ Δξεπλα  Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

-  Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ εξεπλψλ. 

Πεηξάθνπ, Ζ. (2009). Παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. 

Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηνλφηεηεο – Λφγνο θαη Πνιηηηθέο. Αζήλα: Βηβιηφξακα. 

Σδηληδίδεο, Α., & Βεξγίδεο, Γ. (2008). Μεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε.  Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Πάηξα: Σypocenter. 

Σξηκηθιηληψηεο Ν. (2019).  Γεκνθξαηία θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.  Ζ Κχπξνο σο λέν 

πξνζθπγηθφ «hotspot» ηεο Δπξψπεο.  Πξνθιήζεηο γηα κηα δηαηξεκέλε ρψξα. 

FriedrichEbertStiftung.  

Φσηίνπ, . (2010). Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην θππξηαθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Δθπαηδεπηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, ηεχρ. 11. 

Υαξάθεο Κξ. (2005). Ζ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ηεο Κχπξνπ.  Αζήλα: 

άθθνπιαο.  

Ξενόγλυζζερ 

Olson, J.M., & Zanna, M.P. (1993). Attitudes and Attitudes Change. Annual Review of 

Psychology 

Pratkanis, S. J. Breckler, & A. G. Greenwald (Eds.) (1989), The third Ohio State University 

Vol. on attitudes and persuasion. Attitude structure and function (p. 311–337). 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Tajfel, H. Fraser C. (1978). Introducing social psychology. Harmodsworth Middlessex. 

Trimikliniotis, N., & Demetriou C. (2004). Active Civic Participation of Immigrants in 

Cyprus Country Report Prepared for the European Research Projects Politis, 

Oldenburg.  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 343 απφ 452 

Ιζηοζελίδερ 

Δλλενόγλυζζερ ιζηοζελίδερ 

Γεκνζηνγξαθηθή νκάδα sigmalive (2020).  Αλαιπηηθά ε λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή – 

Απζηεξφηεηα κέηξα.  Αλαθηήζεθε 20 Ηνπλίνπ, 2020, απφ 

https://www.sigmalive.com/news/politics/635308/ti-nea-metanasteftiki-politiki-

parousiazei-o-ypourgos-esoterikon 

Κακπνχξεο Θ. (2020). Μήπσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη αλαγθαία ζηηο κέξεο 

καο; Αλαθηήζεθε 11 Ηνπιίνπ, 2020, απφ  

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/327141_mipos-i-diapolitismiki-ekpaideysi-

krinetai-anagkaia-stis-meres-mas. 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (2011). Αλαθηήζεθε 25 Ηαλνπαξίνπ 2020, 

απφ 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_22main_gr/po

pulationcondition_22main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2 

Ξενόγλυζζερ ιζηοζελίδερ 

Demetriou (2013). FromPhiloxeniatoXenophobia? Relations between Xenophobic 

Tendencies and Parental Acceptance – Rejection Childhood Experiences for Greek 

Cypriot University Students.  International Journal Social Sciences and Education 2 

(3). Γηαζέζηκνζην link 

https://www.researchgate.net/publication/321154066_From_Philoxenia_to_Xenopho

bia_Relations_between_Xenophobic_Tendencies_and_Parental_Acceptance-

Rejection_Childhood_Experiences_for_Greek_Cypriot_University_Students 

(ηειεπηαίαελεκέξσζε 08/06/20). 

Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Goldman, R. (1981). Personal involvement as a determinant 

of argument-based persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 41(5), 

847–855. Γηαζέζηκν ζην link https://doi.org/10.1037/0022-3514.41.5.847 (ηειεπηαία 

ελεκέξσζε 28/05/20) 

https://www.sigmalive.com/news/politics/635308/ti-nea-metanasteftiki-politiki-parousiazei-o-ypourgos-esoterikon
https://www.sigmalive.com/news/politics/635308/ti-nea-metanasteftiki-politiki-parousiazei-o-ypourgos-esoterikon
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/327141_mipos-i-diapolitismiki-ekpaideysi-krinetai-anagkaia-stis-meres-mas
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/327141_mipos-i-diapolitismiki-ekpaideysi-krinetai-anagkaia-stis-meres-mas
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_22main_gr/populationcondition_22main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_22main_gr/populationcondition_22main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2
https://www.researchgate.net/publication/321154066_From_Philoxenia_to_Xenophobia_Relations_between_Xenophobic_Tendencies_and_Parental_Acceptance-Rejection_Childhood_Experiences_for_Greek_Cypriot_University_Students
https://www.researchgate.net/publication/321154066_From_Philoxenia_to_Xenophobia_Relations_between_Xenophobic_Tendencies_and_Parental_Acceptance-Rejection_Childhood_Experiences_for_Greek_Cypriot_University_Students
https://www.researchgate.net/publication/321154066_From_Philoxenia_to_Xenophobia_Relations_between_Xenophobic_Tendencies_and_Parental_Acceptance-Rejection_Childhood_Experiences_for_Greek_Cypriot_University_Students
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.41.5.847

