
1ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

2019

2021

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ



2021

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ



4 5ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

5

Περιεχόμενα:

2021
Τίρανα, Αλβανία

ΕΚΔΟΤΕΣ
OPEN SOCIETY FOUNDATION FOR ALBANIA (OSFA) WWW.OSFA.AL
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) WWW.ELIAMEP.GR

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΑΚΌΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΡ ΓΙΩΡΓΌΣ ΣΙΑΚΑΣ – ΜΌΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΌΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΌΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌ ΜΑΚΕΔΌΝΙΑΣ                       
MSC. ALKETA BERZANI – DATA CENTRUM RESEARCH INSTITUTE
KLODJAN SEFERAJ – OPEN SOCIETY FOUNDATION FOR ALBANIA

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ENVINION

Εισαγωγή  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Συνοπτική Παρουσίαση  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

ΜΕΡΟΣ A: Διεθνές πολιτικό πλαίσιο και πλαίσιο ασφάλειας  .  .  .  .  .  .  .  . 15

1 . Αντιλήψεις για τις εξωτερικές σχέσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 . Γνώμες για τις γειτονικές χώρες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3 . Γνώμες σχετικά με θέματα ένταξης στην ΕΕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

ΜΕΡΟΣ B: Διμερείς σχέσεις  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

4  . Αξιολόγηση των διμερών σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

5  . Προβλήματα που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας  .  .  .  .  .  .  . 51

6  . Στάσεις απέναντι στην αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

ΜΕΡΟΣ Γ: Προσωπικές στάσεις, αξίες και στερεότυπα  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

7  . Προσωπικές στάσεις απέναντι στους Αλβανούς και τους Έλληνες .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

8  . Αυθόρμητοι συνειρμοί  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

9  . Προσωπικές αξίες και χαρακτηριστικά  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

ΜΕΡΟΣ Δ: Γνωριμία και γνώση .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

10  . Γνωριμία  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85

11  . Ακρίβεια των γνώσεων  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92



6 7ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΙΑ

Τα αποτελέσματα από την έρευνα της Αλβανίας παρουσιάζονται στην αριστερή πλευρά, με διαγράμματα σε κόκκινες 
αποχρώσεις και με στρογγυλοποιημένα στοιχεία. Όλοι οι αριθμοί και στις δύο έρευνες παρουσιάζονται σε ποσοστά.
Η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ αναφέρεται στους ερωτηθέντες που απάντησαν “Δεν γνωρίζω” ή σε όσους αρνήθηκαν να απαντήσουν στη 
συγκεκριμένη ερώτηση.

Τα αποτελέσματα από την έρευνα της Ελλάδας παρουσιάζονται στη δεξιά πλευρά, με διαγράμματα σε μπλε αποχρώσεις και 
χρησιμοποιούνται (μη στρογγυλοποιημένα) αριθμητικά στοιχεία με δεκαδικά ψηφία. Όλοι οι αριθμοί και στις δύο έρευνες 
παρουσιάζονται σε ποσοστά.
Η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ αναφέρεται στους ερωτηθέντες που απάντησαν “Δεν γνωρίζω” ή σε όσους αρνήθηκαν να απαντήσουν στη 
συγκεκριμένη ερώτηση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όι σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας παραμένουν 
ένας περίπλοκος γρίφος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Αλβανοί και Έλληνες είναι γείτονες με εκτεταμένους 
ιστορικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς, 
μετέχουν στην ίδια ευρωατλαντική γεωπολιτική 
σφαίρα και συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς 
την ευρύτερη μακροϊστορική πολιτική ατζέντα της 
περιοχής: την εγκαθίδρυση υγιών δημοκρατιών, 
ισχυρών οικονομιών της αγοράς και κρατών δικαίου, 
καθώς και την ένταξη ολόκληρης της Βαλκανικής 
χερσονήσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΌ. 
Επιπλέον, οι δύο χώρες ξεπέρασαν τον έντονο 
διαχωρισμό του Ψυχρού Πολέμου μέσω της έντονης 
αλληλεπίδρασής τους από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 και μετά. Αυτή η αλληλεπίδραση αύξησε 
την ορατότητα κάθε χώρας/έθνους στην άλλη, αλλά 
έφερε επίσης στο προσκήνιο παλιά στερεότυπα 
και φόβους, καθώς και νέες πηγές διαφωνιών 
και εντάσεων. Ως αποτέλεσμα, η Αλβανία και η 
Ελλάδα βρίσκονται σε μια παράδοξη κατάσταση. 
Όι δύο κοινωνίες και οικονομίες είναι σε μεγάλο 
βαθμό διασυνδεδεμένες, αλλά οι διπλωματικές και 
πολιτικές σχέσεις παραμένουν σε μια σχεδόν μόνιμη 
κατάσταση αστάθειας. Ταυτόχρονα, η ολοένα και πιο 
εχθρική ρητορική που εκδηλώνεται στα ηλεκτρονικά 
και κοινωνικά μέσα ενημέρωση δημιουργεί γόνιμο 
έδαφος για την ανάπτυξη αντιπαρατιθέμενων 
ταυτοτήτων μεταξύ των δύο χωρών.

Το Open Society Foundation της Αλβανίας 
συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής 
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε μια 
προσπάθεια να διερευνήσει αυτούς τους παράγοντες 
επανεξετάζοντας την ευαίσθητη και δύσκολη σχέση 
μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Το πρώτο βήμα αυτής 
της κοινής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της 
κοινωνικής βάσης των αμοιβαίων λανθασμένων 

αντιλήψεων και στερεοτύπων. Στόχος ήταν να 
κατανοηθούν οι αντίστοιχες αλβανικές και ελληνικές 
στάσεις και πώς αυτές μπορούν να διευκολύνουν ή 
να εμποδίσουν την οικοδόμηση μιας στενότερης 
εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Για τον 
σκοπό αυτό, και ως πρώτο βήμα μιας ευρύτερης 
προσπάθειας για την αύξηση της αμοιβαίας 
κατανόησης, το ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως 
στόχο να εμβαθύνει στις στάσεις της κοινής γνώμης 
στις δύο χώρες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις 
διάφορες διαστάσεις αυτής της πολύπλοκης σχέσης.

Το κοινό ερευνητικό έργο περιελάμβανε δύο 
παράλληλες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν στην 
Αλβανία και την Ελλάδα και υλοποιήθηκαν από το 
Ινστιτούτο και εταιρεία δημοσκοπήσεων Data Cen-
trum Research με έδρα τα Τίρανα και τη Μονάδα 
Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για 
συγκριτικούς σκοπούς οι δύο πλευρές εργάστηκαν 
πάνω σε μια κοινή βάση ερωτήσεων, ενώ τα 
δομημένα ερωτηματολόγια των δύο ερευνών 
είχαν ελάχιστες αναγκαίες διαφορές. Η ελληνική 
έρευνα χρησιμοποίησε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
σε εθνικό επίπεδο (n=1.128), ακολουθώντας την 
τεχνική της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας 
πολλαπλών σταδίων. Η συλλογή δεδομένων 
υλοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 
με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI) μεταξύ 13 και 20 
Δεκεμβρίου 2019. Η αλβανική έρευνα βασίστηκε 
σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε εθνικό 
επίπεδο (n=1.200), ακολουθώντας την τεχνική 
της πολυστρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η 
συλλογή δεδομένων έγινε πρόσωπο με πρόσωπο με 
τη διεξαγωγή συνεντεύξεων από πόρτα σε πόρτα και 
η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 και 
26 Φεβρουαρίου 2020.
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Τα ευρήματα της ανάλυσης που διεξήγαγαν οι 
συμμετέχοντες στο έργο αυτό παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα 
μέρη και δώδεκα ενότητες. Στο Μέρος Ι, με τίτλο 
“Διεθνές πολιτικό πλαίσιο και πλαίσιο ασφάλειας”, η 
έκθεση εξετάζει ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς 
υποθέσεις των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, το 
μέρος αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους 
θεωρούμενους καλύτερους διεθνείς φίλους των δύο 
χωρών, τις αντιλήψεις τους για την εξωτερική απειλή, 
τις απόψεις τους για τις γειτονικές χώρες και τις 
απόψεις τους για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής ένταξης της 
Αλβανίας στην ΕΕ.

Το Μέρος ΙΙ με τίτλο “Διμερείς σχέσεις” περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των 
διμερών σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, 
τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις 
αυτές, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες 
στις δύο έρευνες, και τις στάσεις απέναντι στην 
αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα.

Το Μέρος ΙΙΙ, με τίτλο “Προσωπικές στάσεις, αξίες 
και στερεότυπα”, περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά 
με τις προσωπικές στάσεις των Αλβανών απέναντι 
στους Έλληνες και των Ελλήνων απέναντι στους 
Αλβανούς, τους αυθόρμητους συνειρμούς που 
κάνουν οι ερωτηθέντες σε κάθε μία από τις δύο 
έρευνες για τα μέλη του άλλου έθνους, καθώς και 
τις προσωπικές αξίες και τα χαρακτηριστικά που οι 
ερωτηθέντες κάθε πλευράς συνδέουν με τα μέλη του 
άλλου έθνους.

Τέλος, το Μέρος IV με τίτλο “Γνωριμία και γνώση” 
επιχειρεί να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι ερωτώμενοι γνωρίζουν μέλη του άλλου έθνους, 
καθώς και να εκτιμήσει κατά πόσον διαθέτουν 
ακριβείς γνώσεις ο ένας για τον άλλον.

ΣΥΝΌΠΤΙΚΗ ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΗ
Το Open Society Foundation της Αλβανίας και 
το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ένωσαν τις δυνάμεις 
τους σε ένα έργο με στόχο την κατανόηση των 
κοινωνικών στάσεων που έχουν το αλβανικό και 
το ελληνικό έθνος ο ένας για τον άλλον και πώς 
αυτές οι απόψεις μπορούν να διευκολύνουν ή 
να εμποδίσουν την οικοδόμηση μιας στενότερης 
εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Για την 
κατανόηση των στάσεων στις δύο χώρες το έργο 
διεξήγαγε παράλληλες δημοσκοπήσεις στις δύο 
χώρες με βάση ένα από κοινού συμφωνημένο 
ερωτηματολόγιο με πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ 
των δύο ερευνών. Όι δημοσκοπήσεις διεξήχθησαν 
από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Data Cen-
trum στην Αλβανία και τη Μονάδα Ερευνών 
Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στην Ελλάδα. Και οι δύο έρευνες διεξήχθησαν 
με βάση ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα, 
αλλά η συλλογή δεδομένων έγινε με διαφορετικές 
μεθοδολογίες, ακολουθώντας τις συνήθεις τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους μελέτες 
στις δύο χώρες. Η παρούσα έκθεση περιγράφει τα 
κύρια ευρήματα των δύο ερευνών και χωρίζεται σε 
τέσσερα μέρη και δώδεκα ενότητες. Η περίληψη των 
κύριων ευρημάτων έχει ως εξής.

Διεθνές πολιτικό πλαίσιο και 
πλαίσιο ασφάλειας

Η Αλβανία και η Ελλάδα αποκλίνουν ως προς 
τις αντιλήψεις τους για τις αντίστοιχες διεθνείς 
φιλίες τους. Όι Έλληνες θεωρούν τη Γαλλία ως τον 
καλύτερο φίλο της χώρας τους στη διεθνή σκηνή, 
με την ΕΕ να ακολουθεί από απόσταση στη δεύτερη 
θέση. Όι Αλβανοί τοποθετούν στις πρώτες θέσεις 
τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Τα δύο έθνη βλέπουν τις διεθνείς υποθέσεις πολύ 
διαφορετικά, με τους Αλβανούς να αντιλαμβάνονται 
τη διεθνή σκηνή με πιο συνεργατικούς όρους και 
τους Έλληνες περισσότερο με όρους σύγκρουσης 
συμφερόντων των κρατών. Όμοίως, η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι η χώρα τους 
απειλείται από την Τουρκία, ενώ οι περισσότεροι 
Αλβανοί δεν θεωρούν καμία ξένη χώρα ως απειλή. 
Όι Αλβανοί και οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό δεν 
βλέπουν ο ένας τον άλλον ως απειλή.

Όσον αφορά στις γειτονικές χώρες, οι Αλβανοί 
έχουν την πιο θετική γνώμη για το Κοσσυφοπέδιο, 
την Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό την Τουρκία, 
ενώ οι Έλληνες έχουν την πιο θετική γνώμη για τη 
Σερβία και στη συνέχεια το Ισραήλ. Συνολικά, πολύ 
περισσότεροι Αλβανοί έχουν θετική γνώμη για την 
Ελλάδα παρά το αντίστροφο. Ωστόσο, οι αρνητικές 
γνώμες για την Αλβανία είναι πολύ χαμηλότερες 
μεταξύ των νέων Ελλήνων. Μεταξύ των Αλβανών 
ερωτηθέντων η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίδοση 
στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντίθετα, οι 
Έλληνες, αντανακλώντας τις δικές τους προτιμήσεις 
στη βαλκανική γειτονιά, αλλά όχι τα πραγματικά 
δεδομένα και τις διεθνείς κατατάξεις σε αυτά τα 
θέματα, προτιμούν και πάλι τη Σερβία ως την 
καλύτερη χώρα σε αυτούς τους τομείς. Όμοίως, 
οι Έλληνες θεωρούν πιο σημαντική την ανάπτυξη 
σχέσεων με το Ισραήλ και τη Σερβία, ενώ οι Αλβανοί 
με το Κοσσυφοπέδιο και την Ιταλία. Κατά μέσο όρο, 
οι Αλβανοί ερωτηθέντες θεωρούν την ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Ελλάδα πιο σημαντική από ό,τι οι 
Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν την ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Αλβανία.

Οι οικονομίες Αλβανίας και Ελλάδας είναι σε μεγάλο βαθμό 
διασυνδεδεμένες, αλλά οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις παραμένουν 

σε μια σχεδόν μόνιμη κατάσταση αστάθειας.
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Τα δύο έθνη αποκλίνουν επίσης στις αντιλήψεις τους 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τέσσερις στους δέκα 
Έλληνες θεωρούν την ΕΕ ως κάτι καλό, ενώ αντίθετα 
εννέα στους δέκα Αλβανούς θεωρούν την Ένωση 
ως κάτι καλό. Όι Αλβανοί τάσσονται σε συντριπτικό 
ποσοστό υπέρ της ένταξης της χώρας τους στην 
ΕΕ, ενώ οι Έλληνες φαίνεται να έχουν ανάμεικτα 
συναισθήματα για την ένταξη της Αλβανίας.

Διμερείς σχέσεις

Όι Αλβανοί έχουν πιο θετική άποψη για τις σύγχρονες 
διμερείς σχέσεις. Και στις δύο χώρες, ωστόσο, υπάρχει 
η αντίληψη ότι οι σχέσεις έχουν συνολικά βελτιωθεί 
σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Όι απόψεις αποκλίνουν σημαντικά ως προς τα 
κύρια προβλήματα που επηρεάζουν τις διμερείς 
σχέσεις. Για τους Αλβανούς, τα σημαντικότερα 
προβλήματα φαίνεται να είναι η οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών και τα ζητήματα που αφορούν 
τους Τσάμηδες. Και τα δύο αυτά ζητήματα δεν 
συγκεντρώνουν μεγάλη προσοχή μεταξύ των 
Ελλήνων ερωτηθέντων, οι οποίοι ανησυχούν για 
τον προσλαμβανόμενο αλβανικό επεκτατισμό και 
την πολιτική της Αλβανίας έναντι της ελληνικής 
μειονότητας, αλλά ακόμη και αυτά τα ζητήματα 
συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 12%.

Μεταξύ των ερωτηθέντων και στις δύο χώρες που 
έχουν ακούσει κάτι για τους Τσάμηδες, τα ζητήματα 
που αφορούν αυτή την ομάδα θεωρούνται σημαντικό 
εμπόδιο για τις διμερείς σχέσεις. Όι απόψεις της 
κοινής γνώμης στις δύο χώρες αποκλίνουν όταν 
πρόκειται για την ελληνική μειονότητα στην 
Αλβανία. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι η αλβανική κυβέρνηση 
σέβεται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών 
ερωτηθέντων πιστεύει το αντίθετο. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των Αλβανών ερωτηθέντων δεν θεωρεί 
την ελληνική μειονότητα ως απειλή για την Αλβανία 

και αντίθετα τη θεωρεί πλήρως ενσωματωμένη στην 
αλβανική κοινωνία. Όμοίως, οι Αλβανοί ερωτηθέντες 
θεωρούν, κατά μεγάλη πλειοψηφία, τις σχέσεις 
μεταξύ των Αλβανών και της ελληνικής μειονότητας 
στην Αλβανία θετικές.

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ των δύο κοινωνιών σε 
θέματα που αφορούν τους Αλβανούς μετανάστες 
στην Ελλάδα. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί 
ερωτηθέντες, σε μεγάλο ποσοστό, δεν θεωρούν ότι 
οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν απειλή για την 
Ελλάδα, ενώ και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι 
σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών μεταναστών 
είναι καλές. Όμοίως, οι περισσότεροι Έλληνες και 
Αλβανοί συμφωνούν ότι τα παιδιά των Αλβανών 
μεταναστών είναι πλήρως ενσωματωμένα στην 
ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, και τα δύο έθνη 
πιστεύουν ότι οι Αλβανοί μετανάστες έχουν συμβάλει 
στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Και τα δύο 
έθνη συμφωνούν επίσης ότι η Ελλάδα έχει βοηθήσει 
την Αλβανία τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Προσωπικές στάσεις, αξίες και 
στερεότυπα
Όι καθαρά αρνητικές στάσεις σε προσωπικό επίπεδο 
έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Μόνο ένας στους 
δέκα ερωτηθέντες στην Αλβανία και στην Ελλάδα 
έχει αρνητικές στάσεις για το άλλο έθνος. Συνολικά, 
οι Αλβανοί ερωτηθέντες έχουν περισσότερες θετικές 
στάσεις για τους Έλληνες από ό,τι το αντίθετο. Στην 
Αλβανία, οι θετικές στάσεις απέναντι στους Έλληνες 
εντοπίζονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην 
Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό θετικών στάσεων 
απέναντι στους Αλβανούς εντοπίζεται στους νέους.

Όσον αφορά τους αυθόρμητους συνειρμούς που 
κάνουν οι ερωτηθέντες στις δύο έρευνες για τα μέλη 
του άλλου έθνους, η εικόνα που έχουμε διαφέρει 
μεταξύ των δύο πλευρών. Στην ελληνική έρευνα, το 
μακράν μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργεί ουδέτερους 
ή καθόλου συνειρμούς. Μικρότερα είναι και τα 

ποσοστά των συνειρμών για τους μετανάστες και 
τους εργάτες, αλλά και των αρνητικών συνειρμών. 
Στην αλβανική έρευνα, υπάρχουν κάποιοι θετικοί 
συνειρμοί, αλλά ταυτόχρονα ένας στους πέντε 
συνδέει τους Έλληνες με ρατσισμό και διακρίσεις.

Όι Αλβανοί και οι Έλληνες φαίνεται να συνδέουν ο ένας 
τον άλλον με κάποια θετικά χαρακτηριστικά και αξίες. 
Όι Αλβανοί και οι Έλληνες θεωρούν ο ένας τον άλλον 
ως εργατικά και οικογενειακά άτομα. Σε μικρότερο 
βαθμό θεωρούν ο ένας τον άλλον ως εγκάρδιο και 
ειλικρινή και ακόμη λιγότερο ως αξιόπιστο. Τα 
αρνητικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με το άλλο 
έθνος είναι πολύ λιγότερο έκδηλα. Πολύ λίγοι Αλβανοί 
θεωρούν τους Έλληνες ως απειλή για τον πολιτισμό 
τους, ως επιρρεπείς σε παράνομες δραστηριότητες 
ή ως ευρισκόμενους σε κακή οικονομική κατάσταση. 
Αντίστοιχα, λίγοι Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν 
τους Αλβανούς ως απειλή για τον πολιτισμό τους, 
αλλά ένας στους πέντε τους θεωρεί ως επιρρεπείς σε 
παράνομες δραστηριότητες και λιγότεροι ως άτομα 
σε κακή οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης των αντιλήψεων που έχει το ένα έθνος για 
το άλλο, αλλά σαφώς τα πολύ αρνητικά στερεότυπα 
του παρελθόντος φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Γνωριμία και γνώση
Σε ό,τι αφορά τη γνωριμία, η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων έχει γνωρίσει κάποιο 
άτομο από την Αλβανία, ενώ η πλειοψηφία των 
Αλβανών δεν έχει γνωρίσει κάποιον από την 
Ελλάδα ή κάποιο μέλος της ελληνικής μειονότητας 
στην Αλβανία. Τέλος, τα δύο έθνη δεν φαίνεται να 
έχουν πάντοτε ακριβείς πληροφορίες ο ένας για 
τον άλλον. Ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της ενίοτε 
επιθετικής συζήτησης που διεξάγεται στα μέσα 
ενημέρωσης και στις δύο χώρες, έχει το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις δύο 
έρευνες δεν είναι απολύτως πεπεισμένη ότι τα δύο 
έθνη έχουν πολεμήσει μεταξύ τους στο παρελθόν.

Συνολικά, υπάρχουν κάποια καλά νέα στα ευρήματα 
των δύο ερευνών, αλλά και κάποια ζητήματα που 
χρήζουν προσοχής και προσεκτικότερης εξέτασης. 
Τα ευρήματα των δύο ερευνών καθιστούν απολύτως 
σαφές ότι έχει υπάρξει βελτίωση των κοινωνικών 
στάσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πρέπει να 
καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την 
περαιτέρω βελτίωση των στάσεων, των σχέσεων και της 
αλληλοκατανόησης. Απαιτείται περισσότερη ανάλυση 
για να κατανοηθούν οι βάσεις των παρανοήσεων 
και των αρνητικών στερεοτύπων και περισσότερη 
προσπάθεια για να αυξηθεί το επίπεδο των ακριβών 
γνώσεων και πληροφοριών. Όι κυβερνήσεις και η 
κοινωνία των πολιτών και στις δύο χώρες θα πρέπει να 
επενδύσουν σε ενέργειες και δημιουργικές ιδέες που 
θα αυξήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
δύο κοινωνιών και θα δημιουργήσουν τη βάση μιας 
μελλοντικής εταιρικής σχέσης.

Οι Αλβανοί έχουν πιο θετική άποψη 
για τις σύγχρονες διμερείς σχέσεις. 
Και στις δύο χώρες, ωστόσο, υπάρχει 

η αντίληψη ότι οι σχέσεις έχουν 
συνολικά βελτιωθεί σε σύγκριση με 

τις προηγούμενες δεκαετίες.
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Αντιλήψεις για 
τις εξωτερικές 
σχέσεις
Όι ερωτηθέντες και στις δύο χώρες κλήθηκαν να αναφέρουν τους 
καλύτερους φίλους των χωρών τους στη διεθνή σκηνή. Για τους 
Έλληνες, η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την ΕΕ 
να έρχεται δεύτερη. Για τους Αλβανούς, οι ΗΠΑ είναι πρώτες και 
η Γερμανία δεύτερη, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση 
με 8%. Η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως καλύτερου φίλου της 
Αλβανίας ωστόσο εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο νότιο 
τμήμα της χώρας, όπου με 19% είναι πάνω από εννέα φορές 
υψηλότερη από τα ποσοστά στο κέντρο και το βορρά της χώρας. 
Η ελκυστικότητα της Ελλάδας είναι επίσης πολύ περιορισμένη 
στις νέες ηλικίες (2% στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 4% στην 
ηλικιακή ομάδα 25-34).Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στις 
αντιλήψεις της κοινής γνώμης για την απειλή στις δύο χώρες. 
Μόνο ένας στους τέσσερις Αλβανούς (26%) θεωρεί ότι υπάρχει 
κάποια χώρα που να αποτελεί απειλή για την Αλβανία, ενώ 
σχεδόν εννέα στους δέκα Έλληνες (89%) θεωρούν ότι η Ελλάδα 
απειλείται από μια άλλη χώρα.

1.
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ΗΠΑ Γερμανία ΕΕ Ιταλία Ελλάδα Κόσοβο Άλλος NATO

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων για τον «καλύτερο 
φίλο» της Ελλάδας
Η Γαλλία θεωρείται από 3 στους 10 Έλληνες ως ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας. Ένας στους 4 Έλληνες δεν αισθάνεται κοντά 
σε καμία χώρα διεθνούς οργανισμού.

Γαλλία Κανένας ΔΞ Άλλος Άλλος ΕΕ Ρωσία Κύπρος ΗΠΑ

29 29 .5
24

1111 .5 10 .5

45 4 .5

22
16

12

8
6

1
5

Οι αντιλήψεις των Αλβανών για τον «καλύτερο 
φίλο» της Αλβανίας
Οι ΗΠΑ θεωρούνται από 3 στους 10 Αλβανούς ερωτηθέντες ως ο καλύτερος φίλος της Αλβανίας στο διεθνές σύστημα, η 
Γερμανία και η ΕΕ, ακολουθούμενες από την Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που θεωρούνται φίλοι της Αλβανίας στο διεθνές 
σύστημα. Η Ελλάδα θεωρείται ως καλύτερος φίλος από το 8% των Αλβανών, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλότερο στη Νότια Αλβανία 
(19%) από τους κατοίκους του νότιου τμήματος της χώρας.
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των Αλβανών πιστεύουν ότι 
υπάρχει μια χώρα που αποτελεί 
απειλή για την Αλβανία

Το Το των Ελλήνων πιστεύει ότι 
υπάρχει μια χώρα που αποτελεί 
απειλή για την Ελλάδα

Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ξένη χώρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
απειλή για την Ελλάδα;

Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ξένη χώρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
απειλή για την Αλβανία;
Μόνο το 26% των Αλβανών πιστεύει ότι υπάρχει μια χώρα που αποτελεί απειλή . Το ποσοστό αυτό 
είναι υψηλότερο μεταξύ των κατοίκων της Κεντρικής Αλβανίας (30%) και χαμηλότερο μεταξύ εκείνων 
στην Νότια Αλβανία (19%).

89%
73%

1%

Ναι

26%
Ναι

 Όχι

Δεν γνωρίζω Όχι
Δεν γνωρίζω

11 .5%
0 .5%
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Όι χώρες δεν βλέπουν η μία την άλλη ως σημαντική 
απειλή. Η αντίληψη απειλής από την Αλβανία 
μεταξύ των Ελλήνων είναι μηδενική, ενώ η 

αντίληψη απειλής από την Ελλάδα μεταξύ των 
Αλβανών είναι μόλις 3%.

Χώρες που αποτελούν απειλή για την Αλβανία
3 στους 4 Αλβανούς πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάποια ξένη χώρα που να αποτελεί απειλή για την Αλβανία . Ωστόσο, ένας 
στους δέκα Αλβανούς θεωρεί ότι η Σερβία αποτελεί πιθανή απειλή για τη χώρα τους. Ακόμη ένας στους είκοσι Αλβανούς 
θεωρεί επίσης το Ιράν ως πιθανή απειλή για την Αλβανία, γεγονός που εξηγείται από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με 
την εν λόγω χώρα και τις δηλώσεις της για την Αλβανία. Η Ελλάδα ορίζεται ως δυνητική απειλή για τη χώρα από λίγους μόνο 
Αλβανούς (3%).

Χώρες που αποτελούν απειλή για την Ελλάδα
Οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν την Τουρκία ως απειλή. Σχεδόν κάθε ερωτώμενος που θεωρεί μια ξένη 
χώρα ως απειλή βάζει την Τουρκία, αφήνοντας έτσι όλες τις άλλες χώρες σε μονοψήφιο ποσοστό. Η Αλβανία 
δεν θεωρείται απειλή από κανέναν ερωτηθέντα.

Όχι, δεν υπάρχει  11 .5

Δεν ξέρω αν υπάρχει  1

Ναι, είναι η Τουρκία  80 .5

Ναι, είναι η Γερμανία  1 .5

Ναι, είναι η Αλβανία  

Ναι, είναι η Βόρεια 
Μακεδονία  0 .5

Ναι, είναι η Ρωσία  0 .5

Ναι, είναι οι ΗΠΑ  2 .5

Ναι, είναι η Βουλγαρία  

Ναι, [άλλο]  1 .5

Ναι, αλλά εγώ ΔΞ/ΔA  0 .5

Όχι, δεν υπάρχει  73

Δεν ξέρω αν υπάρχει  1

Ναι, είναι η Σερβία  11

Ναι, είναι το Ιράν  5

Ναι, είναι η Ρωσία  4

Ναι, είναι η Ελλάδα  3

Ναι, είναι η Γαλλία  1

Ναι, είναι η Τουρκία  

Ναι, είναι η Βόρεια 
Μακεδονία

Ναι, άλλη χώρα  2
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27

35

1-the 
international 

system is a field 
of conflict of 

interests of states

1 2 3 4 5 5-the international 
system is a field 
where countries 
develop dialogue 
and co-operate

Όι στάσεις αυτές ταιριάζουν επίσης με την 
άποψη των δύο εθνών για τις διεθνείς υποθέσεις, 
με τους Αλβανούς να τις αντιλαμβάνονται ως πιο 
καλοπροαίρετες και τους Έλληνες να τις βλέπουν 
ως συγκρουσιακές και δυνητικά απειλητικές 

στον ίδιο  βαθμό. Σχεδόν ένας στους τέσσερις 
Έλληνες (23,5%) πιστεύει απόλυτα ότι το διεθνές 
σύστημα είναι πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων 
των κρατών, ενώ μόνο ένας στους δέκα Αλβανούς 
(11%) έχει την ίδια άποψη.

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 εκφράζει την άποψη ότι το διεθνές σύστημα είναι ένα πεδίο 
σύγκρουσης συμφερόντων των κρατών και το 5 ότι είναι ένα πεδίο όπου οι χώρες αναπτύσσουν διάλογο 
και συνεργάζονται, ποια είναι η άποψή σας για το διεθνές σύστημα;

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 εκφράζει την άποψη ότι το διεθνές σύστημα είναι ένα πεδίο 
σύγκρουσης συμφερόντων των κρατών και το 5 ότι είναι ένα πεδίο όπου οι χώρες αναπτύσσουν διάλογο 
και συνεργάζονται, ποια είναι η άποψή σας για το διεθνές σύστημα;

23 .5

12 .5
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25 .0

3 .5

1 2 3 4 5 ΔΞ/ΔΑ
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συμφερόντων 
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οι χώρες 
αναπτύσσουν 

τον διάλογο και 
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Το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν το 
διεθνές σύστημα πάρα πολύ ή λίγο ως ένα 
πεδίο όπου οι χώρες αναπτύσσουν διάλογο και 
συνεργάζονται είναι 37%. Αντίθετα, μεταξύ των 

Αλβανών, αυτή την πιο καλοπροαίρετη άποψη 
για τις διεθνείς υποθέσεις συμμερίζεται το 62% 
των ερωτηθέντων

Η αντίληψη των Αλβανών για το διεθνές σύστημα Η αντίληψη των Ελλήνων για το διεθνές σύστημα
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Γνώμες για 
τις γειτονικές 
χώρες
Όι στάσεις αποκλίνουν όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να εκφράσουν 
τη γνώμη τους για τις γειτονικές χώρες. Όι Αλβανοί έχουν την πιο 
θετική γνώμη για το Κοσσυφοπέδιο, την Ιταλία και σε μικρότερο 
βαθμό για την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα έρχεται μακράν τέταρτη. Όι 
Έλληνες έχουν την πιο θετική γνώμη για τη Σερβία και στη συνέχεια 
για το Ισραήλ. Η Αλβανία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των 
χωρών που ερωτήθηκαν. Τούτου λεχθέντος, υπάρχει σαφής διαφορά 
στις απόψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα δύο έθνη 
βλέπουν το ένα το άλλο. Πιο συγκεκριμένα, το 62% των Αλβανών έχει 
θετική γνώμη για την Ελλάδα, ενώ μόνο το 15,5% των Ελλήνων έχει 
θετική γνώμη για την Αλβανία. Τέσσερις στους δέκα Έλληνες (41%) 
έχουν αρνητική γνώμη για την Αλβανία, ενώ μόνο λίγο περισσότεροι 
από ένας στους δέκα Αλβανούς (12%) έχουν αρνητική γνώμη για την 
Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι αρνητικές απόψεις για την Αλβανία 
είναι πολύ λιγότερο παρούσες (μόνο 16%) μεταξύ των νέων Ελλήνων 
(17-34 ετών) και πολύ περισσότερο παρούσες (66%) μεταξύ των 
Ελλήνων που έχουν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

2.
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Η γνώμη των Αλβανών για τις γειτονικές χώρες
Οι Αλβανοί έχουν την πιο θετική γνώμη για το Κοσσυφοπέδιο και την Ιταλία, ενώ την πιο αρνητική γνώμη για τη Σερβία
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Η γνώμη των Ελλήνων για τις γειτονικές χώρες
Οι Έλληνες έχουν την πιο θετική γνώμη για τη Σερβία και το Ισραήλ, ενώ την πιο αρνητική γνώμη για την Τουρκία.
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Όι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 
γειτονικές χώρες, ιδίως όσον αφορά τη δημοκρατία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. 
Όι Αλβανοί θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι η πιο 

επιτυχημένη χώρα στην περιοχή όσον αφορά τα 
θέματα αυτά. Αντίθετα, οι Έλληνες θεωρούν τη 
Σερβία ως την πιο επιτυχημένη χώρα στην περιοχή 
σε αυτούς τους τομείς, ενώ θεωρούν την Αλβανία 

ως την τελευταία θέση της λίστας σε αυτά τα τρία 
θέματα. Όταν τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν 
τη χώρα που μοιάζει περισσότερο με τη δική 

τους, οι Αλβανοί επέλεξαν το Κοσσυφοπέδιο σε 
ποσοστό 63%, ενώ οι Έλληνες επέλεξαν τη Σερβία 
σε ποσοστό 51%.

Ποια από τις ακόλουθες χώρες ταιριάζει καλύτερα στις ακόλουθες φράσεις...
Οι Αλβανοί θεωρούν την Ελλάδα περισσότερο από άλλους γείτονες ως μια χώρα με προηγμένο δημοκρατικό σύστημα 
(56%) και με προηγμένο κράτος δικαίου (44%), όπου υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (37%). Περίπου 2 
στους 3 Αλβανούς θεωρούν το Κοσσυφοπέδιο ως τη χώρα που μοιάζει περισσότερο με την Αλβανία.

Ποια από τις ακόλουθες χώρες ταιριάζει καλύτερα στις ακόλουθες φράσεις...
Συνολικά, η Σερβία θεωρείται χώρα με προηγμένο δημοκρατικό σύστημα, προηγμένο κράτος δικαίου, σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομοιότητα με την Ελλάδα. Η Αλβανία δεν ευνοείται σε αυτή τη σύγκριση.
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Όι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν 
κατά πόσο η ανάπτυξη των σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες ήταν περισσότερο ή λιγότερο 
σημαντική. Όι Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν ότι 
είναι πιο σημαντικό για την Ελλάδα να αναπτύξει 

σχέσεις με το Ισραήλ και τη Σερβία, ενώ οι σχέσεις 
με την Αλβανία έρχονται στην πέμπτη θέση μετά τις 
επαφές με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. 
Όι Αλβανοί ερωτηθέντες πιστεύουν ότι είναι πιο 
σημαντικό για την Αλβανία να αναπτύξει σχέσεις 

με το Κοσσυφοπέδιο και την Ιταλία, ενώ η Ελλάδα 
έρχεται στην τέταρτη θέση μετά την Τουρκία. Κατά 
μέσο όρο, οι Αλβανοί ερωτηθέντες θεωρούν την 

ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα πιο σημαντική 
από ό,τι οι Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν την 
ανάπτυξη των σχέσεων με την Αλβανία.

Αλβανοί: σημασία της ανάπτυξης σχέσεων με . . . 
Η ανάπτυξη των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, ακολουθούμενη από την Ιταλία και την Τουρκία, θεωρείται πολύ σημαντική 
από την πλειοψηφία των Αλβανών. Οι σχέσεις με την Ελλάδα, τη Β. Μακεδονία και το Μαυροβούνιο, αξιολογούνται ως πολύ 
σημαντικές από 2 έως 3 στους 10 Αλβανούς .

Έλληνες: σημασία της ανάπτυξης σχέσεων με . . .
Το Ισραήλ και η Σερβία θεωρούνται οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο τις σχέσεις της. 
Η Βόρεια Μακεδονία έρχεται στην τρίτη θέση (44%) .

Πιο  
σημαντικές

Πιο σημαντικές

Καθόλου 
σημαντικές Καθόλου 

σημαντικές

93

18

88

28

70

14

58

22

57

6

55

9

11

6

37

11

30 .5

26

44 .5

30

39 .5

37

36

40

28 .5

28

1

44

1

40,5

4

41

12

37 .5

5

57,5

4

61 .5

60

 0-4           5-7            8-10 0-4           5-7            8-10

Κοσσυφοπέδιο
Βόρεια 

Μακεδονία Ιταλία ΤουρκίαΤουρκία ΒουλγαρίαΕλλάδα Αλβανία
Βόρεια 

Μακεδονία ΣερβίαΜαυροβούνιο ΙσραήλΣερβία



34 35ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Γνώμες σχετικά 
με θέματα 
ένταξης στην ΕΕ
Τα δύο έθνη αποκλίνουν ως προς τις αντιλήψεις τους για την ΕΕ. 
Τέσσερις στους δέκα (39,5%) ερωτηθέντες από την Ελλάδα, μέλος 
της Ένωσης εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχουν ουδέτερη γνώμη για 
την ΕΕ, ενώ εκείνοι που τη θεωρούν λίγο ή πολύ καλή ανέρχονται 
στο 41,4%. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες από την Αλβανία, μια χώρα 
που ακόμη περιμένει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σε 
ποσοστό 91% θεωρούν την ΕΕ ως κάτι κάπως ή πολύ καλό.

3.
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Όι απόψεις διίστανται σε ό,τι αφορά τις προοπτικές 
ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ. Όι Αλβανοί είναι 
σε συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της ένταξης 
της χώρας τους, ενώ οι Έλληνες είναι διχασμένοι 
ως προς το θέμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας 
στους τρεις Έλληνες δεν επιθυμεί καθόλου την 
ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Η υποστήριξη για 

την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ είναι υψηλότερη 
μεταξύ των νέων Ελλήνων (17-34 ετών), των 
ατόμων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και όσων τοποθετούνται 
στην Κεντροαριστερά. Η χαμηλότερη υποστήριξη 
εντοπίζεται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 35-54 
και 55+, των ατόμων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

των ψηφοφόρων της  Νέας  Δημοκρατίας 
και εκείνων που τοποθετούνται στη Δεξιά.  
Όι Έλληνες φαίνεται να συσχετίζουν το ευρωπαϊκό 
μέλλον ορισμένων χωρών με τις δικές τους 
θετικές ή αρνητικές εκτιμήσεις για τα έθνη αυτά. 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίπτουν 
την ένταξη της Τουρκίας, έχουν ανάμεικτα 
συναισθήματα για την ένταξη της Αλβανίας και της 
Βόρειας Μακεδονίας και υποστηρίζουν σε μεγάλο 
βαθμό την ένταξη της Σερβίας. Όι απόψεις αυτές 
δεν αντιστοιχούν στην επιθυμία των αντίστοιχων 
εθνών να ενταχθούν στην ΕΕ. Μεταξύ των 
δημόσιων απόψεων των τριών χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων, η κοινή γνώμη της Αλβανίας και της 
Βόρειας Μακεδονίας είναι συντριπτικά υπέρ της 
ένταξης στην ΕΕ, ενώ η σερβική κοινωνία είναι 

διχασμένη, με περίπου τους ίδιους να τάσσονται 
κατά της ένταξης όσο και υπέρ. Όι έρευνες 
διεξήχθησαν πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσει 
τελικά υπό όρους το πράσινο φως στην Αλβανία για 
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 
Και τα δύο έθνη θεωρούν τη μη έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων αρνητική για την 
Αλβανία. Το 78% των Αλβανών θεωρεί τη μη έναρξη 
των διαπραγματεύσεων ως κάτι αρνητικό, ενώ 
το 69,5% των Ελλήνων θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι 
αρνητικό για την Αλβανία. Όσον αφορά τις απόψεις 
σχετικά με τις επιπτώσεις στην Ελλάδα, οι απόψεις 
διίστανται. Όι μισοί Έλληνες δεν θεωρούν την 
εξέλιξη αυτή θετική ή αρνητική για την Ελλάδα, το 
21,5% τη θεωρεί θετική και το 25,5% αρνητική.

Σε ποιο βαθμό οι Αλβανοί θα υποστήριζαν την υποψηφιότητα των ακόλουθων 
χωρών για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
9 στους 10 Αλβανούς υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την υποψηφιότητα της χώρας τους για να γίνει μέλος της ΕΕ. Για τον 
ίδιο λόγο, το Κοσσυφοπέδιο υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 83% των ερωτηθέντων. Η Τουρκία, το Μαυροβούνιο και η 
Βόρεια Μακεδονία υποστηρίζονται από περισσότερους από τους μισούς Αλβανούς για να γίνουν μέλη της ΕΕ. Η υποψηφιότητα 
της Σερβίας υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό μόνο από το 20% των ερωτηθέντων.

Σε ποιο βαθμό, οι Έλληνες θα υποστήριζαν την υποψηφιότητα των ακόλουθων 
χωρών, για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
Συνολικά, η ελληνική κοινή γνώμη υποστηρίζει την ένταξη της Σερβίας (87,5%), της Βόρειας Μακεδονίας (53%) 
και της Αλβανίας (51%). Ενώ η Σερβία υποστηρίζεται συντριπτικά, αντίθετα η πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ 
δεν υποστηρίζεται από σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες.
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                                                        Πάρα πολύ            Λίγο            Λίγο            Καθόλου           ΔΞ/ΔΑ 
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ΜΕΡΟΣ

B
Διμερείς σχέσεις
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Αξιολόγηση 
των διμερών 
σχέσεων μεταξύ 
Αλβανίας και 
Ελλάδας 
Όι Αλβανοί έχουν σαφώς πιο θετική άποψη για τις σύγχρονες σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών. Ένας στους τρεις Έλληνες θεωρεί τις σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών καλές ή πολύ καλές, ενώ την ίδια άποψη 
συμμερίζονται σχεδόν έξι στους δέκα Αλβανούς. Σχεδόν ένας στους 
πέντε Έλληνες θεωρεί τις σχέσεις ως κακές ή πολύ κακές, ενώ την ίδια 
άποψη έχουν λιγότεροι από ένας στους δέκα Αλβανούς. Ένας στους 
δύο Έλληνες και ένας στους τρεις Αλβανούς θεωρεί ότι οι σχέσεις 
μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας δεν είναι προς το παρόν ούτε καλές ούτε 
κακές. Στην Αλβανία, η πολύ θετική αξιολόγηση των σχέσεων είναι 
ευρέως διαδεδομένη στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη 
χώρα η γνώμη είναι μοιρασμένη μεταξύ θετικών και ουδέτερων 
εκτιμήσεων. Όι αρνητικές εκτιμήσεις είναι συνολικά αρκετά χαμηλές.

4.
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Οι σημερινές σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα
6 στους 10 Αλβανούς πιστεύουν ότι σήμερα η Αλβανία έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στον νότο 
της Αλβανίας, όπου 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι σχέσεις αυτές είναι σε καλό επίπεδο.

Οι σημερινές σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία
1 στους 3 Έλληνες πιστεύει ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις με την Αλβανία .   

2

31 .5

48

16

2 0 .5
Πολύ 

καλές 
Καλές Ούτε 

καλές ούτε 
κακές

Κακές Πολύ 
κακές

ΔΞ/ΔΑ

12

45
36

5
2

Πολύ καλές Καλές Ούτε καλές 
ούτε κακές

Κακές Πολύ κακές



46 47ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Και στις δύο χώρες, υπάρχει η αντίληψη ότι οι 
σχέσεις έχουν συνολικά βελτιωθεί σε σχέση με 

τις προηγούμενες δεκαετίες. Την άποψη αυτή 
συμμερίζονται ένας στους δύο Έλληνες και σχεδόν 

ένας στους δύο Αλβανούς. Όι απόψεις είναι και 
πάλι διαφορετικές στο νότιο τμήμα της Αλβανίας 
σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Επτά στους 

δέκα Αλβανούς στον νότο θεωρούν ότι οι σχέσεις 
σήμερα είναι καλύτερες από ό,τι τις προηγούμενες 
δεκαετίες.

Οι σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα: πρόσφατη 
δεκαετία έναντι προηγούμενων δεκαετιών
Σχεδόν 1 στους 2 Αλβανούς πιστεύει ότι οι σχέσεις της τελευταίας δεκαετίας (2010-2019) με την Ελλάδα είναι καλύτερες 
σε σχέση με την προηγούμενη (2000-2009) . Πιο συγκεκριμένα, στον νότο της Αλβανίας, όπου 7 στους 10 ερωτηθέντες 
πιστεύουν ότι οι σχέσεις αυτές την τελευταία δεκαετία είναι σε καλύτερη μορφή σε σχέση με παλαιότερα.

8

42 .5
35

11
1 2 .5

Πολύ 
καλύτερές 

Καλύτερες Ούτε 
καλύτερες 

ούτε 
χειρότερες 

Χειρότερες Πολύ 
χειρότερες 

ΔΞ/ΔΑ

13

34

47

5

0
1

Πολύ 
καλύτερές 

Καλύτερες Ούτε 
καλύτερες 

ούτε 
χειρότερες 

Χειρότερες Πολύ 
χειρότερες 

ΔΞ/ΔΑ

Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία: πρόσφατη 
δεκαετία έναντι προηγούμενων δεκαετιών
Ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν βελτιωθεί, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Περίπου 
ένας στους τρεις θεωρεί την κατάσταση σταθερή, ενώ μόνο το 12% πιστεύει ότι σήμερα οι σχέσεις είναι χειρότερες από 
ό,τι παλαιότερα .
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Όι προοπτικές των δύο εθνών διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό όσον αφορά την εκτίμηση των 
οφελών από τις οικονομικές τους σχέσεις. Ένας 
στους δύο Αλβανούς και ένας στους τρεις Έλληνες 
πιστεύουν ότι και οι δύο χώρες έχουν επωφεληθεί 
εξίσου. Εντούτοις, τέσσερις στους δέκα Αλβανούς 

πιστεύουν ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε περισσότερο 
από την Αλβανία και τέσσερις στους δέκα Έλληνες 
πιστεύουν το ακριβώς αντίθετο, ότι η Αλβανία 
ωφελήθηκε περισσότερο από την Ελλάδα. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει επίσης ένα άλλο 
15% που πιστεύει ότι μόνο η Αλβανία ωφελήθηκε. 

KΑυτές οι στάσεις των Αλβανών ερωτηθέντων είναι 
σε μεγάλο βαθμό ισομερώς κατανεμημένες σε όλους 
τους τομείς και δεν φαίνεται να υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ του αλβανικού νότου και της υπόλοιπης 
χώρας. Στην Ελλάδα, η άποψη ότι και οι δύο χώρες 
επωφελήθηκαν εξίσου από τις οικονομικές σχέσεις 
είναι πιο δημοφιλής στους νέους και λιγότερο 
δημοφιλής στους ηλικιωμένους. Η πλειονότητα 
όσων έχουν ολοκληρώσει μόνο την πρωτοβάθμια 

ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να πιστεύει 
ότι η Αλβανία έχει επωφεληθεί περισσότερο, και 
το ίδιο ισχύει και για όσους αυτοπροσδιορίζονται 
ως κεντροδεξιοί ή δεξιοί. Τούτου λεχθέντος, οι 
απόψεις κατανέμονται ομοίως σε όλη τη χώρα, 
οπότε υπάρχει περιορισμένη γεωγραφική 
διαφοροποίηση στην εκτίμηση των Ελλήνων για 
τις οικονομικές σχέσεις.

Αντιλήψεις των Αλβανών για τις οικονομικές 
σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας
4 στους 10 Αλβανούς έχουν την αντίληψη ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε περισσότερο από την Αλβανία, σε ό,τι αφορά το οικονομικό 
πλαίσιο από τη δεκαετία του 1990 .

Αντιλήψεις των Ελλήνων για τις οικονομικές 
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
Αντίθετα με ό,τι πιστεύει η αλβανική κοινή γνώμη, η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί ότι η Αλβανία έχει ωφεληθεί 
περισσότερο από την Ελλάδα (56,5%). Η ελληνική κοινή γνώμη υποστηρίζει επίσης σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση με αυτό 
που υποστηρίζουν οι Αλβανοί, ότι και οι δύο χώρες επωφελήθηκαν εξίσου (34%) .

Μόνο η Αλβανία 
ωφελήθηκε  0

Μόνο η Ελλάδα 
ωφελήθηκε  3

Η Αλβανία ωφελήθηκε 
περισσότερο από την 

Ελλάδα
 9

Η Ελλάδα ωφελήθηκε 
περισσότερο από την 

Αλβανία
 39

Και οι δύο χώρες 
επωφελήθηκαν εξίσου  49

ΔΞ/ΔΑ 0

Μόνο η Αλβανία 
ωφελήθηκε  15

Μόνο η Ελλάδα 
ωφελήθηκε  0 .5

Η Αλβανία ωφελήθηκε 
περισσότερο από την 

Ελλάδα
 41 .5

Η Ελλάδα ωφελήθηκε 
περισσότερο από την 

Αλβανία
 4 .5

Και οι δύο χώρες 
επωφελήθηκαν εξίσου  34

ΔΞ/ΔΑ  4,5
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Προβλήματα 
που επηρεάζουν 
τις διμερείς 
σχέσεις μεταξύ 
Αλβανίας και 
Ελλάδας
Όι διαφορές στις στάσεις της κοινής γνώμης των δύο χωρών είναι 
σημαντικές όσον αφορά στις αντιλήψεις για τα κύρια προβλήματα 
που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις. Δύο ζητήματα φαίνεται να 
κυριαρχούν στην ανησυχία των Αλβανών ερωτηθέντων: τρεις στους 
δέκα (30%) ερωτηθέντες θεωρούν ως το πιο σημαντικό την οριοθέτηση 
της Αποκλειστικής Όικονομικής Ζώνης, ενώ ένας στους τέσσερις (26%) 
ερωτηθέντες θεωρεί ως πιο σημαντικά διάφορα ζητήματα που αφορούν 
τους Τσάμηδες. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι σχεδόν ίσης σημασίας (50% 
και 51% αντίστοιχα) όταν όλα τα προβλήματα εξετάζονται μαζί. Ένα όχι 
αμελητέο 15% των ερωτηθέντων δεν μπορεί να κατονομάσει κανένα 
ζήτημα που να επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις.

5.
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Προβλήματα που επηρεάζουν τις αλβανοελληνικές σχέσεις, σύμφωνα με 
τους Αλβανούς
Η αλβανική κοινή γνώμη πιστεύει ότι υπάρχουν δύο θέματα που επηρεάζουν κάπως τις διμερείς σχέσεις με 
την Ελλάδα και αυτά είναι το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης / οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, 
ενώ ακολουθεί το θέμα των Τσάμηδων, με τη μη αναγνώριση από την Ελλάδα ή/και την Αλβανία αξιώσεων της 
Αλβανίας σχετικά με τις περιουσίες τους στην Ελλάδα .

Προβλήματα που επηρεάζουν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, σύμφωνα με 
τους Έλληνες
Η ελληνική κοινή γνώμη δεν χαρακτηρίζεται από κάποια εξέχουσα ανησυχία για θέματα που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες, όπως ο αλβανικός 
επεκτατισμός (π.χ. “Η Μεγάλη Αλβανία”), η στάση απέναντι στην ελληνική μειονότητα ή οι πολιτισμικές διαφορές 
γενικότερα, αφορούν διάσπαρτες πεποιθήσεις παρά μια συγκεκριμένη άποψη ενός σημαντικού ποσοστού.

Κανένα πρόβλημα - δεν μπορώ να αναφέρω 
κανένα  15

Το θέμα της ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη)| Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών  30

Το ζήτημα των Τσάμηδων που δεν αναγνωρίζεται 
από την Ελλάδα  17

Οι ιδιοκτησίες των Τσάμηδων - Οι διεκδικήσεις 
της Αλβανίας σε σχέση με τους Τσάμηδες  9

Το ζήτημα του δικαίου του πολέμου με 
την Αλβανία - Διατήρηση της εμπόλεμης 

κατάστασης
 10

Οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα (γενικά)  6

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των Αλβανών 
μεταναστών στην Ελλάδα  4

Άλλο θέμα  10

Κανένα/δεν μπορώ να αναφέρω κανένα 
πρόβλημα  5

Άλλα  17

ΔΞ  12 .5

Αλβανικός επεκτατισμός -  
«Μεγάλη Αλβανία»  12 .5

Το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου  8

Η στάση της Αλβανίας απέναντι στην  
ελληνική μειονότητα  12

Το ζήτημα των Τσάμηδων  2 .5

Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα  8

Το ζήτημα της ΑΟΖ (Αποκλειστική  
Οικονομική Ζώνη)    1 .5

Οι αλβανοτουρκικές σχέσεις  3

Η εγκληματικότητα (γενικά)     1

Πολιτισμικές διαφορές  10

Στερεότυπα – Προκαταλήψεις  7
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ΔΞ/ΔΑ

1%  
ΔΞ/ΔΑ

2%

Δεν θεωρώ ότι οι περιουσίες 
των Τσάμηδων στην Ελλάδα 
αποτελούν εμπόδιο για τις 

διμερείς σχέσεις

19% 

Δεν θεωρώ ότι οι περιουσίες 
των Τσάμηδων στην Ελλάδα 
αποτελούν εμπόδιο για τις 

διμερείς σχέσεις 

17%

Δεν γνωρίζω καθόλου 
για τις περιουσίες των 
Τσάμηδων στην Ελλάδα

15%

Δεν γνωρίζω καθόλου 
για τις περιουσίες των 
Τσάμηδων στην Ελλάδα

41%

Θεωρώ ότι οι ιδιοκτησίες 
των Τσάμηδων στην Ελλάδα 
αποτελούν εμπόδιο για τις 

διμερείς σχέσεις,

65%

Θεωρώ ότι οι ιδιοκτησίες 
των Τσάμηδων στην Ελλάδα 
αποτελούν εμπόδιο για τις 

διμερείς σχέσεις,,

40%

των Αλβανών γνωρίζει 
για τις περιουσίες των 
Τσάμηδων στην Ελλάδα

των Ελλήνων γνωρίζει 
για τις περιουσίες των 
Τσάμηδων στην Ελλάδα

Ενημέρωση των Αλβανών για τους Τσάμηδες και τις 
περιουσίες τους στην Ελλάδα 
Το 85% των Αλβανών έχει ακούσει για τους Τσάμηδες και τις περιουσίες τους στην Ελλάδα. Μικρότερος βαθμός ενημέρωσης 
παρατηρείται μεταξύ των νεότερων ηλικιών. Δύο στους τρεις Αλβανούς θεωρούν ότι το θέμα αυτό αποτελεί εμπόδιο στις 
σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας.

Ενημέρωση των Ελλήνων για τους Τσάμηδες και τις 
περιουσίες τους στην Ελλάδα 
Έξι στους δέκα Έλληνες είναι ενήμεροι για το θέμα των περιουσιών των Τσάμηδων . Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο 
μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55+, ενώ αντίθετα μόνο 1 στους 3 ανθρώπους ηλικίας 17-34 ετών είναι ενήμεροι..  
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Όσον αφορά την ελληνική μειονότητα στην 
Αλβανία, οι απόψεις διίστανται σε μεγάλο βαθμό. 
Στην ερώτηση αν η αλβανική κυβέρνηση σέβεται 
τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (78%) 

απάντησε αρνητικά και μόνο το 15% απάντησε ότι 
τα δικαιώματα της μειονότητας γίνονται σεβαστά. 
Αντίθετα, το 94% των Αλβανών ερωτηθέντων 
απάντησε ότι η αλβανική κυβέρνηση σέβεται τα 
δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.

Συμφωνώ  
(λίγο/πολύ)

94%

Διαφωνώ  
(λίγο/πολύ)

78%

Διαφωνώ  
(λίγο/πολύ)

4%

ΔΞ/ΔΑ 
3%

Συμφωνώ 
(λίγο/πολύ) 

 
15%

ΔΞ/ΔΑ  
7%

Η αλβανική 
κυβέρνηση σέβεται 

τα δικαιώματα 
της ελληνικής 

μειονότητας στην 
Αλβανία

Η αλβανική 
κυβέρνηση σέβεται 

τα δικαιώματα 
της ελληνικής 

μειονότητας στην 
Αλβανία

Η αντίληψη των Αλβανών για τα δικαιώματα της 
ελληνικής μειονότητας  
9 στους 10 Αλβανούς πιστεύουν ότι η ελληνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία είναι πλήρως ενσωματωμένη στην αλβανική 
κοινωνία και ότι η αλβανική κυβέρνηση σέβεται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, καθώς και ότι η αλβανική κυβέρνηση 
αποδίδει την ίδια μεταχείριση στην ελληνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία με τους υπόλοιπους Αλβανούς πολίτες.

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων για τα δικαιώματα της 
ελληνικής μειονότητας
Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η αλβανική κυβέρνηση δεν σέβεται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Αν 
ιδωθούν συγκριτικά, πρόκειται για μια αντανάκλαση της αλβανικής κοινής γνώμης. Όσον αφορά στη σύγκριση των ηλικιακών 
ομάδων, οι ηλικίες 17-34 είναι οι πιο θετικά διακείμενες, καθώς 3 στους 10 υποστηρίζουν ότι η αλβανική κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει δίκαια την ελληνική μειονότητα.
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Αντιμετωπίζει και τις 
δύο κοινότητες το ίδιο 

- καλά
 50

Αντιμετωπίζει και τις 
δύο κοινότητες το ίδιο 

- άσχημα
 1

Αντιμετωπίζει την 
καλύτερα ελληνική 

κοινότητα 
 9

Αντιμετωπίζει 
καλύτερα την 

αλβανική κοινότητα
 4

Δεν γνωρίζω πώς η 
αλβανική κυβέρνηση 

αντιμετωπίζει την 
ελληνική μειονότητα

 1

Λίγη/καμία ενημέρωση 
για την ελληνική 

μειονότητα
 35

Καλές/Πολύ καλές  75

Ούτε καλές ούτε 
κακές  22

Κακές/Πολύ κακές  1

ΔΞ/ΔΑ  2

Η ελληνική μειονότητα 
που ζει στην Αλβανία 
αποτελεί απειλή για 

την χώρα

  11
 85

 4

Μεταχείριση της ελληνικής μειονότητας 
από την αλβανική κυβέρνηση

Προσλαμβανόμενες σχέσεις μεταξύ Αλβανών 
και ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Οι αντιλήψεις των Αλβανών σχετικά με την ελληνική μειονότητα που αποτελεί απειλή για την Αλβανία

   Συμφωνώ (κάπως/απόλυτα)             Διαφωνώ (κάπως/απόλυτα)          ΔΞ/ΔΑ

3 στους 4 Αλβανούς θεωρούν καλές τις σχέσεις μεταξύ της αλβανικής κοινότητας και της ελληνικής 
μειονότητας που ζει στη χώρα.

1 στους 2 Αλβανούς πιστεύει ότι η αλβανική κυβέρνηση 
παρέχει την ίδια καλή μεταχείριση τόσο στην αλβανική 
κοινότητα όσο και στην ελληνική μειονότητα που ζει στη 
χώρα. Ακόμη 1 στους 10 Αλβανούς πιστεύει ότι η κυβέρνησή 
της αντιμετωπίζει καλύτερα την ελληνική κοινότητα.

9 στους 10 Αλβανούς πιστεύουν ότι η ελληνική μειονότητα 
που ζει στην Αλβανία είναι πλήρως ενσωματωμένη στην 
αλβανική κοινωνία και κατά τι λιγότεροι από αυτούς (85%) 
συμφωνούν ότι η ελληνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία 
δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα τους.
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Στάσεις 
απέναντι στην 
αλβανική 
μετανάστευση 
στην Ελλάδα
Όι δύο κοινωνίες φαίνεται να έχουν χαλαρώσει τη στάση τους 
σχετικά με την αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα, ένα ζήτημα 
που είχε διχάσει τις δύο χώρες στο παρελθόν. Όι Αλβανοί μετανάστες 
φαίνεται πλέον να αποτελούν μια σημαντική γέφυρα μεταξύ των δύο 
εθνών. Το 74% των Ελλήνων και το 97% των Αλβανών απέρριψαν την 
άποψη ότι οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν απειλή για την Ελλάδα. 
Επιπλέον, το 85% των Ελλήνων και το 79% των Αλβανών πιστεύουν 
ότι τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών που μεγάλωσαν στην Ελλάδα 
είναι πλήρως ενσωματωμένα στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα ήταν 
μάλλον μοιρασμένη όταν οι Αλβανοί ερωτηθέντες ρωτήθηκαν σχετικά 
με την ευημερία των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Το 47% των 
Αλβανών πιστεύει ότι η Ελλάδα σέβεται τα δικαιώματα των Αλβανών 
μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ το 52% πιστεύει το αντίθετο. Επιπλέον, 
το 52% των Αλβανών πιστεύει ότι οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν 
τους Αλβανούς μετανάστες με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τους Έλληνες πολίτες, ενώ το 47% πιστεύει το αντίθετο.

6.
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Η αντίληψη των Αλβανών για τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα
Όλοι οι Αλβανοί ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι Αλβανοί μετανάστες έχουν συμβάλει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της 
Αλβανίας όσο και της Ελλάδας και 8 στους 10 από αυτούς πιστεύουν ότι τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών που μεγάλωσαν 
στην Ελλάδα είναι πλήρως ενσωματωμένα στην ελληνική κοινωνία.

Η αντίληψη των Ελλήνων για τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση των παιδιών των Αλβανών προσφύγων 
ήταν επιτυχής (85%) και ότι οι Αλβανοί μετανάστες δεν αποτελούν απειλή για την Ελλάδα (74%). Τα ευρήματα 
αυτά αντικατοπτρίζουν μια παρόμοια απεικόνιση με τη στάση της αλβανικής κοινής γνώμης.

Οι Αλβανοί 
μετανάστες που 
ζουν στην Ελλάδα 

αποτελούν απειλή 
για την Ελλάδα

Τα παιδιά των 
Αλβανών 

μεταναστών που 
μεγάλωσαν στην 

Ελλάδα είναι πλήρως
ενσωματωμένα στην 
ελληνική κοινωνία

Συμφωνώ
2%

ΔΞ/ΔΑ
2%

Διαφωνώ
97%

Συμφωνώ
79%

ΔΞ/ΔΑ   
 

1%

Διαφωνώ 
19%

Οι Αλβανοί 
μετανάστες που 
ζουν στην Ελλάδα 

αποτελούν απειλή 
για τη χώρα μας

Τα παιδιά των 
Αλβανών 

μεταναστών που 
μεγάλωσαν στην 

Ελλάδα είναι πλήρως 
ενσωματωμένα στην 
ελληνική κοινωνία

Συμφωνώ
24%

Συμφωνώ
85%

Διαφωνώ
74%

Διαφωνώ
14%

ΔΞ/ΔΑ
2%

ΔΞ/ΔΑ
1%
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Και τα δύο κράτη πιστεύουν ότι οι Αλβανοί 
μετανάστες έχουν συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά με διαφορετικό 

ποσοστό. Το εντυπωσιακό 99% των Αλβανών 
πιστεύει το παραπάνω, ενώ την ίδια άποψη 
συμμερίζεται το 64,5% των Ελλήνων, με ένα 

σημαντικό 34,5% να πιστεύει το αντίθετο. Και τα 
δύο έθνη συμφωνούν επίσης ότι η Ελλάδα έχει 
βοηθήσει την Αλβανία τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Το 90% των Ελλήνων και το 86% των Αλβανών 
συμφωνούν σε αυτό το σημείο

Συμφωνούν οι Αλβανοί ότι η Ελλάδα βοήθησε την Αλβανία τα τελευταία  
είκοσι χρόνια;
Περισσότεροι από 8 στους 10 Αλβανούς πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει βοηθήσει την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια . Η άποψη 
αυτή είναι ισχυρότερη μεταξύ των κατοίκων της Νότιας Αλβανίας με 9 στους 10 να την υποστηρίζουν .

Συμφωνούν οι Έλληνες ότι η Ελλάδα βοήθησε την Αλβανία τα τελευταία  
είκοσι χρόνια;
Για άλλη μια φορά, η ελληνική κοινή γνώμη μοιράζεται μια παρόμοια άποψη με την αλβανική, υποστηρίζοντας με 
παρόμοιο ποσοστό (90%) ότι η Ελλάδα έχει βοηθήσει την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια. Η πεποίθηση αυτή είναι 
ακόμη πιο ισχυρή στις ηλικίες 55+ (92,5%) .

Συμφωνώ 
(λίγο/απόλυτα)

85%
Συμφωνώ 

90%

Διαφωνώ 
(λίγο/απόλυτα)

13%

ΔΞ/ΔΑ  
2%

Διαφωνώ   
7%

ΔΞ/ΔΑ  
3%

Η Ελλάδα βοήθησε 
την Αλβανία τα 

τελευταία είκοσι 
χρόνια

Η Ελλάδα βοήθησε 
την Αλβανία τα 

τελευταία είκοσι 
χρόνια
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Όι ερωτηθέντες και στις δύο χώρες φαίνεται επίσης 
να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμησή 
τους για τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών 
μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Μόνο ως καλή 
είδηση μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός και στις 
δύο πλευρές το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
αξιολογούν τις σχέσεις ως κακές είναι κάτω από 

10%. Μεταξύ των Ελλήνων ερωτηθέντων μόνο 
το 7% και μεταξύ των Αλβανών ερωτηθέντων 
μόνο το 9% πιστεύει ότι οι σχέσεις είναι κακές. Όι 
αξιολογήσεις των σχέσεων ως καλές είναι στο 54% 
μεταξύ των Ελλήνων ερωτηθέντων και στο 57% 
μεταξύ των Αλβανών ερωτηθέντων.

Όπως και σε άλλες ερωτήσεις, οι στάσεις στη νότια 
Αλβανία είναι σημαντικά πιο θετικές απόψεις σε 
ποσοστό 71%. Σε αντίθεση με άλλες ερωτήσεις που 
τέθηκαν, οι πιο θετικές στάσεις μεταξύ των Ελλήνων 
ερωτηθέντων εντοπίζονται στην ηλικιακή ομάδα 55+ 
(60%) και οι λιγότερο θετικές στην ηλικιακή ομάδα 

17-34 ετών (47%). Επίσης, οι πιο θετικές στάσεις 
εντοπίζονται μεταξύ των Ελλήνων ερωτηθέντων 
που αυτοπροσδιορίζονται ως Αριστεροί (60,5%) και 
Κεντροαριστεροί (59%).

Καλό 
54%Ούτε καλό 

ούτε κακό  
37%

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων για τις συνολικές σχέσεις των Ελλήνων με τους 
Αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα 
Συνολικά, οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Αλβανούς που εγκαταλείπουν την Ελλάδα θεωρούνται καλές (54%) 
ή ούτε καλές ούτε κακές (37%). Η πιο θετική στάση αναφέρεται από τους μεγαλύτερης ηλικίας 55+ (60% καλή) 
και όσους τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος (60,5%) .

Κακό 
7%

ΔΞ/ΔΑ  
2%

Συνολικό επίπεδο 
σχέσεων των 
Ελλήνων με 

τους Αλβανούς 
μετανάστες στην 

Ελλάδα

Οι αντιλήψεις των Αλβανών για το συνολικό επίπεδο των σχέσεων των 
Ελλήνων με τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα
Το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι Αλβανοί έχουν καλές σχέσεις με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, ενώ το 
57% αυτών αντιλαμβάνεται ως καλή τη σχέση των Ελλήνων με τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα.

Καλό
57%Ούτε καλό 

ούτε κακό 
 34%

Κακό  
9%

ΔΞ/ΔΑ 
0%

Συνολικό επίπεδο 
σχέσεων των 
Ελλήνων με 

τους Αλβανούς 
μετανάστες στην 

Ελλάδα
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ΜΕΡΟΣ

Γ
Προσωπικές 

στάσεις, αξίες και 
στερεότυπα
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Προσωπικές 
στάσεις 
απέναντι στους 
Αλβανούς και 
τους Έλληνες
Όι καθαρά αρνητικές στάσεις σε προσωπικό επίπεδο έχουν 
εξασθενήσει σημαντικά. Μόνο ένας στους δέκα (10% των Αλβανών, 
9,5% των Ελλήνων) έχει αρνητικές στάσεις για το άλλο έθνος. 
Συνολικά, οι Αλβανοί ερωτηθέντες έχουν περισσότερες θετικές 
στάσεις από τους Έλληνες. Πιο συγκεκριμένα, οι θετικές στάσεις των 
Αλβανών απέναντι στους Έλληνες ανέρχονται σε ποσοστό 60%, ενώ 
οι θετικές στάσεις των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς ανέρχονται 
σε ποσοστό 47,5%. Όι ουδέτερες στάσεις βρίσκονται στο 30% στην 
Αλβανία και στο 42% στην Ελλάδα.

7.
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Προσωπικές στάσεις των Αλβανών απέναντι στους Έλληνες γενικά 
Η πλειοψηφία των Αλβανών (60%) έχει θετική στάση απέναντι στους Έλληνες γενικά. Υψηλότερη θετική στάση απέναντι 
στους Έλληνες παρατηρείται μεταξύ των κατοίκων της Νότιας Αλβανίας (80%) .

Θετικές
60%Ούτε θετικές 

ούτε αρνητικές
30%

Αρνητικές 
10%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Προσωπικές στάσεις των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς γενικά
Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες εκφράζει θετική άποψη για τους Αλβανούς σε προσωπικό επίπεδο, ενώ 
μόνο ένας στους δέκα εκφράζει αρνητική στάση. Οι πιο θετικές στάσεις αναφέρονται από άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας (55+) και άτομα που τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Θετικές  
47 .5%

Ούτε θετικές 
ούτε αρνητικές 

42%

Αρνητικές 
9 .5%

Δεν γνωρίζω 
1%

Όι αλβανικές απόψεις, ωστόσο, παρουσιάζουν 
σημαντική γεωγραφική διασπορά. Όι θετικές στάσεις 
απέναντι στους Έλληνες φτάνουν το 83% στο νότο 
της χώρας, αλλά είναι στο 47% και 50% στο κέντρο 
και στο βορρά αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες 
περιοχές, οι ουδέτερες απόψεις φθάνουν το 41% και 

37% αντίστοιχα.Όι στάσεις των διαφόρων ηλικιακών 
ομάδων είναι επίσης ενδιαφέρουσες. Στην Ελλάδα, η 
αρνητική στάση απέναντι στους Αλβανούς μειώνεται 
σε μόλις 3,5% στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών, ενώ 
η θετική στάση αυξάνεται στο 54%. Στην Αλβανία, 
αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά θετικών στάσεων 

απέναντι στους Έλληνες εντοπίζονται στις ηλικιακές 
ομάδες 55-64 και 65+ με 69% και 65% αντίστοιχα. 
Όι νεότεροι Αλβανοί είναι σχετικά λιγότερο 
θετικοί απέναντι στους Έλληνες σε σχέση με τους 
ηλικιωμένους, αλλά και πάλι όχι σε σημαντικά 
ποσοστά. Όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα 
των Ελλήνων ερωτηθέντων, τα χαμηλότερα 

ποσοστά αρνητικής στάσης απέναντι στους 
Αλβανούς είναι μπορεί να βρεθεί μεταξύ εκείνων 
που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί και 
κεντρώοι, ενώ το υψηλότερο ποσοστό, διπλάσιο 
του εθνικού μέσου όρου, μπορεί να βρεθεί μεταξύ 
εκείνων που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί.
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Αυθόρμητοι 
συνειρμοί
Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν το πρώτο πράγμα 
που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε για ένα μέλος του άλλου 
έθνους. Όι ερωτήσεις αυτές απέφεραν ενδιαφέρουσες και αρκετά 
διαφορετικές απαντήσεις. Στην ελληνική έρευνα, τέσσερις στους δέκα 
(40%) ερωτηθέντες φαίνεται να έχουν ουδέτερο ή κανένα συνειρμό. 
Όι συγκεκριμένοι συνειρμοί είναι ποικίλοι αλλά και περιορισμένης 
διασποράς στο δείγμα. Πολλοί ερωτηθέντες φαίνεται να συνδέουν 
τους Αλβανούς με μετανάστες (10%) ή ως εργάτες (10%, στοιχεία 
που προκύπτουν από την εμπειρία των Ελλήνων στις επαφές τους 
με τους Αλβανούς τα τελευταία τριάντα χρόνια ως μετανάστες 
στην Ελλάδα και συνήθως, αν και όχι αποκλειστικά, ως εργάτες. 
Υπάρχουν επίσης διάφοροι διαφορετικοί αρνητικοί συνειρμοί, 
οι οποίοι μεμονωμένα δεν συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά στο 
δείγμα: αρνητικά συναισθήματα (6%), εγκληματίας (5%), φόβος (3%), 
πονηρός άνθρωπος (1,5%). Αν προστεθούν, ωστόσο, όλοι αυτοί οι 
αρνητικοί συνειρμοί συνθέτουν ένα όχι αμελητέο ποσοστό 15%. Στο 
σύνολό τους, οι αυθόρμητοι συνειρμοί των Αλβανών καταδεικνύουν 
αδιαφορία, ουδετερότητα, κοινωνικούς ρόλους χαμηλής θέσης και 
όχι αμελητέους αρνητικούς συνειρμούς.

8.
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Οι αυθόρμητοι συνειρμοί των Αλβανών για τους Έλληνες
Οι περισσότεροι συνειρμοί των Αλβανών για τους Έλληνες έχουν θετική χροιά . Παρά το γεγονός ότι η πρώτη αναφερόμενη 
ιδιότητα είναι «ρατσιστές», οι άλλες κύριες αναφορές είναι θετικές, όπως  θετικός άνθρωπος και γείτονας των Αλβανών, 
ακολουθούμενη από την ελληνική φιλοξενία λόγω της πεποίθησης ότι έχουν υποστηρίξει την ενσωμάτωση των Αλβανών 
μεταναστών στην Ελλάδα .

Ρατσισμός/Διακρίσεις  19

Θετικός / καλός άνθρωπος  15

Γείτονες  14

Φιλοξενία / Ενσωμάτωση 
Αλβανοί μετανάστες  9

Άλλοι αρνητικοί συνειρμοί  9

Άλλοι θετικοί συνειρμοί  8

Αρνητικό / Κακό άτομο  7

Ουδέτερος / όπως όλοι οι άλλοι  4

Πολίτης της Ευρώπης / 
Βαλκανίων  4

Σκληρά εργαζόμενος  4

Ιστορία, πολιτισμός, καταγωγή  4

Άλλοι ουδέτεροι συνειρμοί  3

Στην αλβανική έρευνα, τα πράγματα είναι συνολικά 
πιο θετικά, καθώς πολλές αυθόρμητες απαντήσεις 
προσφέρουν θετικούς συνειρμούς. Αυτές είναι: 
θετικό/καλό άτομο (15%), φιλοξενία και ενσωμάτωση 

των Αλβανών μεταναστών (9%) και άλλες. Τούτου 
λεχθέντος, το υψηλότερο ποσοστό αυθόρμητων 
συνειρμών, ένας στους πέντε ερωτηθέντες ή 19%, 
θεωρεί τους Έλληνες ρατσιστές ή επιρρεπείς 

σε διακρίσεις, κάτι που μπορεί να σχετίζεται με 
την εμπειρία της μετανάστευσης στην Ελλάδα ή 
με τον τρόπο που αυτή η εμπειρία αναφέρεται 
στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Συνολικά, οι 

αυθόρμητοι συνειρμοί των Ελλήνων μεταξύ των 
Αλβανών ερωτηθέντων μπορούν να ταξινομηθούν 
ως 40% θετικοί, 34% αρνητικοί και 21% ουδέτεροι.

Θετικά χαρακτηριστικά Θετικά χαρακτηριστικά 

Αρνητικά χαρακτηριστικά Αρνητικά χαρακτηριστικά

Ουδέτερα χαρακτηριστικά Ουδέτερα χαρακτηριστικά 

Πρώτη σκέψη Όλοι οι συνειρμοί

Οι αυθόρμητοι συνειρμοί των Ελλήνων για τους Αλβανούς
Τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες δεν μπορούν να αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο συνειρμό, ενώ οι υπόλοιποι 
παρουσιάζουν αρκετά διάσπαρτες απόψεις.

Τίποτα/Ουδέτερο  40

Άλλο  17,5

Εργαζόμενος  10

Μετανάστης  9

Αρνητικά συναισθήματα  6

Εγκληματίας  5

ΔΞ/ΔΑ  4

Φόβος  3

Φίλος  2 .5

Πονηρό άτομο  1,5

Γείτονες  1,5

44% 52%

34% 40%

21% 31%
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Προσωπικές 
αξίες και 
χαρακτηριστικά 
Συνολικά, οι Αλβανοί και οι Έλληνες φαίνεται να αποδίδουν ο ένας στον 
άλλον ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά και αξίες που καταγράφηκαν 
από τις έρευνές μας και κάπως λιγότερο ορισμένα άλλα. Όι Αλβανοί 
θεωρούν τους Έλληνες εργατικούς (63%) και οικογενειάρχες (58%). 
Τους θεωρούν επίσης (σε χαμηλότερο ποσοστό) ως εγκάρδιους (37%), 
ειλικρινείς (34%) και αξιόπιστους (28%). Όι Έλληνες θεωρούν τους 
Αλβανούς εργατικούς (63%) και οικογενειάρχες (54%). Σε σημαντικά 
χαμηλότερο ποσοστό τους βλέπουν επίσης ως εγκάρδιους (20,5%), 
ειλικρινείς (19%) και αξιόπιστους (15,5%).

9.
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Μετρήσαμε επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που 
θεωρούνται σαφώς αρνητικά ή κάπως αρνητικά. 
Και τα δύο έθνη δεν φαίνεται να συσχετίζουν αυτά 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους σε υψηλά 
ποσοστά, πράγμα που σημαίνει ότι οι αρνητικές 
αντιλήψεις που διατηρούνται για τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά των μελών του άλλου έθνους είναι 
αυτές τις μέρες ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, μόνο 

ένας στους είκοσι Αλβανούς (5%) θεωρεί ότι οι 
Έλληνες αποτελούν απειλή για τον πολιτισμό τους, 
ένας στους είκοσι (5%) τους θεωρεί ότι έχουν την 
τάση να κάνουν παράνομες δραστηριότητες και 
λιγότεροι από ένας στους δέκα (8%) τους θεωρεί 
ότι βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση. 
Αντίστοιχα, λίγο περισσότεροι από ένας στους 
δέκα (11,5%) Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν τους 

Αλβανούς ως απειλή για τον πολιτισμό τους, ένας 
στους πέντε (21%) τους θεωρεί ότι τείνουν να 
εμπλέκονται παράνομες δραστηριότητες και το 
14,5% τους θεωρεί ότι βρίσκονται σε κακή οικονομική 
κατάσταση. Αν και υπάρχουν ακόμη περιθώρια 

βελτίωσης των αντιλήψεων που έχει το ένα έθνος 
για το άλλο, μπορούμε σαφώς να εκτιμήσουμε ότι 
τα πολύ αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος 
φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Περιγραφή ενός Έλληνα από τους Αλβανούς
Τα πιο συχνά αναφερόμενα χαρακτηριστικά του Έλληνα, είναι «εργατικός», «οικογενειάρχης», «τίμιος και εγκάρδιος 
άνθρωπος», ενώ λιγότερο αρνητικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τον Έλληνα (της ελληνικής μειονότητας ή από την Ελλάδα).

Ειλικρινής
 34

 50
 11

 5

Σκληρά εργαζόμενος
 63

 29
 8

 0

Απειλή για τον 
πολιτισμό μας

 5
 14

 80
 1

Οικογενειάρχης
 58

 33
 8

 1

εγκάρδιος άνθρωπος
 37

 48
 12

 3

Αξιόπιστος
 28

 48
 18

 6

Τείνει να κάνει 
παράνομες ενέργειες.

 5
 35

 46
 15

Σε κακή οικονομική 
κατάσταση

 8
 37

 50
 5

Ειλικρινής
 19 .5

 52 .5
 22

 6

Σκληρά  
εργαζόμενος

 63
 30

 4 .5
 2,5

Απειλή για τον 
πολιτισμό μας

 11 .5
 23

 63
 2,5

Οικογενειάρχης
 53 .5

 38 .5
 5

 3

Καλό και  
γενναιόδωρο άτομο

 21
 48 .5

 26
 4 .5

εγκάρδιος  
άνθρωπος

 21
 49 .5

 25
 4 .5

Αξιόπιστος
 15 .5

 45
 35

 4 .5

Τείνει να κάνει 
παράνομες 
ενέργειες.

 21
 44

 31
 4

Σε κακή οικονομική 
κατάσταση

 14 .5
 52

 30 .5
 3

  8-10          5-7           0-4            ΔΞ/ΔΑ   8-10          5-7           0-4           ΔΞ/ΔΑ

Περιγραφή ενός Αλβανού από τους Έλληνες
Το πιο δημοφιλές χαρακτηριστικό που αποδίδεται σε έναν Αλβανό είναι η εργατικότητα (63%), ακολουθούμενο από το ότι 
είναι οικογενειάρχης (53,5%) Αρνητικές συσχετίσεις, όπως η εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες ή η κακή οικονομική 
κατάσταση, δεν υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.
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ΜΕΡΟΣ

Δ
Γνωριμία και 

γνώση
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Γνωριμία
Όι ερωτηθέντες στις δύο έρευνες ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν 
προσωπικά κάποιο μέλος του άλλου έθνους. Πιο συγκεκριμένα, η 
ελληνική έρευνα ρώτησε αν οι ερωτηθέντες γνωρίζουν προσωπικά 
κάποιον αλβανικής καταγωγής, υπονοώντας ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτό θα σήμαινε έναν Αλβανό μετανάστη στην Ελλάδα. 
Η αλβανική έρευνα έκανε δύο ερωτήσεις: μία για το αν οι ερωτηθέντες 
γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που ανήκει στην ελληνική μειονότητα 
της Αλβανίας και μία για το αν γνωρίζουν κάποιον από την Ελλάδα.

Σχεδόν όλοι οι Έλληνες ερωτηθέντες (98%) απάντησαν καταφατικά 
ότι γνωρίζουν προσωπικά Αλβανούς.

Όσον αφορά στους Αλβανούς ερωτηθέντες, μόνο ένας στους πέντε 
(20%) απάντησε καταφατικά ότι έχει γνωρίσει κάποιον από την 
ελληνική μειονότητα. Όπως ήταν αναμενόμενο, στο νότιο τμήμα 
της Αλβανίας υπάρχουν πολύ περισσότεροι ερωτηθέντες (39%) που 
γνωρίζουν προσωπικά μέλη της ελληνικής μειονότητας. Στο κέντρο 
και στο βορρά της Αλβανίας τα ποσοστά είναι 13% και 6% αντίστοιχα. 
Παρόλα αυτά, περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν γνωρίσει Έλληνες 
από την Ελλάδα: 37% κατά μέσο όρο μεταξύ όλων των Αλβανών 
ερωτηθέντων, 74% στον νότο, 21% στο κέντρο και 13% στον βορρά 
της Αλβανίας.

10.
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ΝΑΙ 
20%

ΟΧΙ
80% Γνωρίζετε 

κάποιο 
άτομο 

αλβανικής 
καταγωγής

ΟΧΙ
2%

ΝΑΙ  
98%

Γείτονας  46 .5

Οικογενειακό 
περιβάλλον 

συγγενής 
 15 .5

Στη δουλειά  62 .5

Εκπαίδευση  31

Άλλο  5

Γνωρίζετε κάποιο άτομο αλβανικής καταγωγής ...;
Σχεδόν όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν κάποιο άτομο αλβανικής καταγωγής από το επαγγελματικό / εργασιακό τους 
περιβάλλον ή τη γειτονιά τους .

Οικογενειακό 
περιβάλλον/ συγγενής  41

Γείτονας  38

Στη δουλειά  25

Από το σχολείο/ 
εκπαίδευση  9

Άλλο  11

Οικογενειακό 
περιβάλλον/ συγγενής  64

Γείτονας  17

Στη δουλειά  14

Από το σχολείο/ 
εκπαίδευση  3

Άλλο  15

Γνωρίζω προσωπικά κάποιο άτομο από 
την ελληνική μειονότητα

Γνωρίζω προσωπικά κάποιον από την 
Ελλάδα

Πώς γνωρίζουν αυτό το άτομο
(Όσοι γνωρίζουν κάποιον από την ελληνική μειονότητα)

Πώς γνωρίζουν το πρόσωπο αυτό
(Βάση: μόνο όσοι απάντησαν ότι γνωρίζουν κάποιον από την Ελλάδα)

Από πού τον/την γνωρίζετε; (Μόνο όσοι απάντησαν ότι 
γνωρίζουν κάποιο άτομο αλβανικής καταγωγής)

ΟΧΙ
63%

ΝΑΙ
37%

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι 1 στους 
5 Αλβανούς γνωρίζει κάποιον που ανήκει στην 
ελληνική μειονότητα και ζει στην Αλβανία, ο οποίος 
ανήκει στο οικογενειακό του περιβάλλον ή στη 
γειτονιά του. Ενώ 1 στους 3 Αλβανούς γνωρίζουν 

προσωπικά Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ή 
εργάζονται στην Αλβανία, και οι οποίοι αποτελούν 
μέρος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τα 
ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλά στη Νότια 
Αλβανία, αντίστοιχα 39% και 74%.
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Ακρίβεια των 
γνώσεων
Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα και τους ισχυρούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς δεσμούς, τα δύο έθνη δεν διαθέτουν πάντα ακριβείς 
γνώσεις το ένα για το άλλο. Πιο συγκεκριμένα:

• Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί, κατά 73,5% και 58% 
αντίστοιχα, είναι πεπεισμένοι ότι τα δύο έθνη έχουν διεξάγει 
πόλεμο μεταξύ τους στο παρελθόν. Μόνο ένας στους πέντε 
Έλληνες και ένας στους τρεις Αλβανούς διαθέτουν ακριβή γνώση 
ότι τα δύο έθνη δεν έχουν πολεμήσει ποτέ μεταξύ τους.

• Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί γνωρίζουν σωστά, σε ποσοστά 
63% και 66% αντίστοιχα, ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει 
την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

• Όι Αλβανοί ερωτηθέντες πιστεύουν σωστά (72%) ότι οι Έλληνες 
δεν θεωρούν την Αλβανία ως απειλή, αλλά μόνο το 44% γνωρίζει 
ότι η Ελλάδα είναι ένθερμος υποστηρικτής της ένταξης όλων των 
Βαλκανίων στην ΕΕ.

• Όι Έλληνες ερωτηθέντες γνωρίζουν σωστά (80%) ότι το αλβανικό 
έθνος περιλαμβάνει μουσουλμάνους, ορθόδοξους και καθολικούς, 
αλλά μόνο το 27% γνωρίζει ότι η Αλβανία έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΌ 
και είναι κράτος μέλος από το 2008 (48% πιστεύουν ότι η Αλβανία 
δεν είναι μέλος και 25% δεν γνωρίζουν καθόλου το θέμα).

11.
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Γνώσεις των Αλβανών σε θέματα σχετικά με την 
Ελλάδα
Σχεδόν όλοι οι Αλβανοί γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ότι το ελληνικό έθνος είναι στην 
συντριπτική του πλειοψηφία ορθόδοξο. Ένας στους τρεις Αλβανούς πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Γνώσεις των Ελλήνων σε θέματα σχετικά με την 
Αλβανία
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (80%) γνωρίζει ότι το αλβανικό έθνος περιλαμβάνει διάφορες θρησκείες, ενώ 
σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή τους υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Έλληνες και οι Αλβανοί δεν 
έχουν πολεμήσει ποτέ 

μεταξύ τους

 34
 8

 58

Η Ελλάδα είναι μέλος του 
ΝΑΤΟ

 94
 5

 2

Η Ελλάδα είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

 98
 1
 1

Η ελληνική κυβέρνηση 
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή 

προοπτική της Αλβανίας

 66
 7

 28

Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει 
σθεναρά την ένταξη στην ΕΕ 
ολόκληρων των Βαλκανίων

 44
 13

 43

Η Ελλάδα και οι Έλληνες 
δεν θεωρούν την Αλβανία ως 

απειλή

 72
 4

 24

Το ελληνικό έθνος στη 
συντριπτική του πλειοψηφία 

ορθόδοξο

 99
 0
 1

  Ναι, Σωστό              Όχι, Λάθος         ΔΞ/ΔΑ

Έλληνες και οι Αλβανοί δεν 
έχουν πολεμήσει ποτέ 

μεταξύ τους

 20
 73 .5

 6 .5

Η Αλβανία είναι μέλος του 
ΝΑΤΟ

 27
 48

 25

Η Αλβανία είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

 3 .5
 93

 3 .5

Η ελληνική κυβέρνηση 
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή 

προοπτική της Αλβανίας

 63
 18

 19

Το αλβανικό έθνος 
περιλαμβάνει μουσουλμάνους, 

ορθόδοξους και καθολικούς.

 80
 12 .5

 7 .5

  Ναι, Σωστό          Όχι, Λάθος           ΔΞ/ΔΑ
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Συμπεράσματα και 
επόμενα βήματα
Υπάρχουν κάποια θετικά νέα στα ευρήματα των δύο 
ερευνών. Και οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν 
ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Τα δύο έθνη σε μεγάλο 
βαθμό δεν βλέπουν το ένα το άλλο ως απειλή. 
Όι Αλβανοί θεωρούν ότι η ελληνική μειονότητα 
στην Αλβανία είναι καλά ενσωματωμένη και ότι 
οι σχέσεις μεταξύ της πλειοψηφίας και των μελών 
της μειονότητας είναι καλές. Όι καθαρά αρνητικές 
στάσεις σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ Ελλήνων και 
Αλβανών έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Επιπλέον, 
τα δύο έθνη φαίνεται να συνδέουν το ένα το άλλο με 
κάποια θετικά χαρακτηριστικά και αξίες.

Πέρα από τα θετικά ευρήματα, οι έρευνες 
καταδεικνύουν ότι η αλβανική μετανάστευση στην 
Ελλάδα, ένα ζήτημα που είχε επανειλημμένα στο 
παρελθόν αποτελέσει πηγή τριβών, δεν θεωρείται 
πλέον προβληματική πτυχή. Υπάρχουν κάποιες 
αποκλίσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το 
θέμα οι δύο πλευρές και, φυσικά, πολλά ακόμη που 
μπορούν να γίνουν για την επίλυση των προβλημάτων 
που παραμένουν. Σε γενικές γραμμές ωστόσο μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί ότι η αλβανική μετανάστευση 
στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον πηγή αξιοσημείωτων 
προβλημάτων και ότι οι μετανάστες έχουν γίνει μια 
γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών και δυνητικά ένας 
ενωτικός παράγοντας μεταξύ των δύο κοινωνιών.

Υπάρχουν, εντούτοις, και ευρήματα των ερευνών 
που απαιτούν πιο προσεκτική εξέταση και προσοχή 
ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη και πηγή 
ανησυχίας. Τα δύο έθνη συνεχίζουν να διατηρούν 
ορισμένες αρνητικές απόψεις και στερεότυπα ο ένας 

για τον άλλον και επίσης να συνδέουν ο ένας τον άλλον 
με ορισμένες αρνητικές αξίες και χαρακτηριστικά. 
Όμοίως, οι γνώσεις που έχει η κάθε πλευρά για την 
άλλη είναι συχνά ανακριβείς. Η κατάσταση είναι ακόμη 
πιο προβληματική σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο. 
Υπάρχει μια αξιοσημείωτο χάσμα σε ό,τι αφορά τις 
διαφορές και τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο 
πλευρές, με την έννοια ότι οι δύο πλευρές έχουν πολύ 
διαφορετικές αντιλήψεις για τα προβλήματα που 
δυσχεραίνουν τις διμερείς σχέσεις.

Αλβανοί και Έλληνες αποκλίνουν ως προς τα θέματα 
που θεωρούν ως τα σημαντικότερα προβλήματα στις 
διμερείς υποθέσεις: Όι Αλβανοί επικεντρώνονται 
στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών 
μεταξύ των δύο χωρών και σε διάφορα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους Τσάμηδες, ενώ για τους Έλληνες 
το κύριο πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις είναι 
ο αλβανικός εθνικισμός. Όι δύο πλευρές φαίνεται 
επίσης να διαφωνούν ως προς τον χαρακτήρα 
διαφόρων ζητημάτων και ως προς το ποιος ευθύνεται 
γι’ αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Όι 
Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν 
ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της ελληνικής 
μειονότητας, ενώ οι Αλβανοί στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία θεωρούν ότι η ελληνική μειονότητα 
τυγχάνει καλής μεταχείρισης από το αλβανικό 
κράτος. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα θέματα 
που εντοπίζονται από τις δύο πλευρές ως βασικά 
προβλήματα φαίνεται να ταιριάζουν με αυτά που 
συνήθως καλύπτονται από τα ΜΜΕ των δύο χωρών 
με εθνικιστικούς και συναισθηματικούς όρους.

Μπορούν επίσης  να εξαχθούν και  άλλα 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Φαίνεται να υπάρχει 
μια προκατάληψη, η οποία θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι αποτελεί κατάλοιπο και κληρονομιά 
της ταραχώδους δεκαετίας του 1990, στον τρόπο 
με τον οποίο οι Έλληνες βλέπουν τα γειτονικά 
έθνη, συμπεριλαμβανομένων των Αλβανών. Είναι 
προφανές πως οι Έλληνες δίνουν ιδιαίτερη αξία 
στη θετική τους άποψη για τη Σερβία, η οποία 
σφυρηλατήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια 
του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου, σε βαθμό που αυτό 
επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για άλλα ζητήματα 
της περιοχής, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των 
Δυτικών Βαλκανίων ή η κατάσταση της δημοκρατίας 
σε αυτές τις χώρες. χώρες. Ταυτόχρονα, φαίνεται να 
υπάρχει μια αρνητική προκατάληψη απέναντι στην 
Αλβανία, η οποία μπορεί και πάλι να αποδοθεί σε 
στερεότυπα και αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν ή 
ενισχύθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Όι δύο πλευρές φαίνεται επίσης να αποκλίνουν 
σημαντικά όσον αφορά στις αντιλήψεις τους για 
την ασφάλεια και τις διεθνείς υποθέσεις, με τους 
Έλληνες να ανησυχούν για την ασφάλειά τους και 
να αναγνωρίζουν την Τουρκία ως την κύρια απειλή. 
Η αλβανική πλευρά είναι πολύ πιο χαλαρή σε αυτά 
τα θέματα, αλλά αναρωτιέται κανείς αν, στο πλαίσιο 
της ανάγκης για μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των 
δύο πλευρών, οι Αλβανοί κατανοούν τις ευαισθησίες 
των Ελλήνων όσον αφορά στην ασφάλειά τους και τη 
σχέση τους με την Τουρκία.

Συνολικά, τα ευρήματα των δύο ερευνών καθιστούν 
απολύτως σαφές ότι έχει υπάρξει βελτίωση των 
κοινωνικών στάσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά 
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την 
περαιτέρω βελτίωση των στάσεων, των σχέσεων και 
της αμοιβαίας κατανόησης. Απαιτείται περισσότερη 
ανάλυση για να κατανοηθούν οι βάσεις των 

παρανοήσεων και των αρνητικών στερεοτύπων και 
μεγαλύτερη προσπάθεια για να αυξηθεί το επίπεδο 
της ακριβούς γνώσης και πληροφόρησης. Όι 
κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών και στις 
δύο χώρες θα πρέπει να επενδύσουν σε ενέργειες 
και δημιουργικές ιδέες που θα αυξήσουν το 
επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινωνιών 
και θα δημιουργήσουν τη βάση μιας μελλοντικής 
εταιρικής σχέσης.

Υπάρχουν κάποια θετικά νέα 
στα ευρήματα των δύο ερευνών. 

Και οι δύο πλευρές φαίνεται 
να συμφωνούν ότι οι σχέσεις 

έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση 
με τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Τα δύο έθνη σε 
μεγάλο βαθμό δεν βλέπουν το 

ένα το άλλο ως απειλή.
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