
Προσωπικές στάσεις, αξίες 
και στερεότυπα

Οι 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.

Οι 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. 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 

Διμερείς σχέσεις

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.
Οι απόψεις αποκλίνουν σημαντικά ως προς τα κύρια 
προβλήματα που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις, 
με τους Αλβανούς να θεωρούν ως σημαντικότερα 
προβλήματα που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και τα 
ζητήματα που αφορούν τους Τσάμηδες. Και τα 
δύο αυτά ζητήματα δεν συγκεντρώνουν μεγάλη 
προσοχή μεταξύ των Ελλήνων ερωτηθέντων. Τα 
ζητήματα που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα 
ποσοστά για τους Έλληνες ερωτηθέντες είναι ο 
προσλαμβανόμενος αλβανικός επεκτατισμός και 
η πολιτική της Αλβανίας έναντι της ελληνικής 
μειονότητας. Αλλά ακόμη και αυτά τα ζητήματα 
συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 12%.
Η ευαισθητοποίηση για το θέμα των Τσάμηδων είναι 
σημαντικά υψηλότερη στην αλβανική από ό,τι στην 
ελληνική κοινή γνώμη. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων δεν πιστεύει ότι η αλβανική κυβέρνηση 
σέβεται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών 
πιστεύει το αντίθετο. Η πλειοψηφία των Αλβανών 
δεν θεωρεί την ελληνική μειονότητα ως απειλή για 
την Αλβανία, ενώ τη θεωρεί πλήρως ενσωματωμένη 
στην αλβανική κοινωνία. Ομοίως, η πλειοψηφία 
των Αλβανών ορίζει τη σχέση μεταξύ Αλβανών και 
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ως θετική.

Αλβανούς ως απειλή για τον πολιτισμό τους και 
λιγότεροι ως άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση, 
αν και ένας στους πέντε τους θεωρεί ως επιρρεπείς σε 
παράνομες δραστηριότητες.
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Αλβανοί: Σημασία ανάπτυξης των 
σχέσεων με τους Έλληνες

Πώς αισθάνονται οι Αλβανοί απέναντι 
στους Έλληνες σε ατομικό επίπεδο

Οι σχέσεις των Ελλήνων με 
τους Αλβανούς μετανάστες 
που ζουν στην Ελλάδα

Πώς αισθάνονται οι Έλληνες απέναντι 
στους Αλβανούς σε ατομικό επίπεδο

Έλληνες: Σημασία ανάπτυξης των 
σχέσεων με τους Αλβανούς

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί, δεν θεωρούν τους 
Αλβανούς μετανάστες ως απειλή για την Ελλάδα, ενώ 
και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι σχέσεις μεταξύ 
Ελλήνων και Αλβανών μεταναστών είναι καλές. Οι 
περισσότεροι Έλληνες και Αλβανοί συμφωνούν ότι τα 
παιδιά των Αλβανών μεταναστών έχουν ενσωματωθεί 
πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, και τα δύο 
έθνη αξιολογούν θετικά τη συμβολή των Αλβανών 
μεταναστών στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. 
Και τα δύο έθνη υποστηρίζουν επίσης ότι η Ελλάδα έχει 
βοηθήσει την Αλβανία τα τελευταία είκοσι χρόνια.    
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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 λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες το 
ένα για το άλλο, καθώς, για παράδειγμα, η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων και στις δύο έρευνες είναι ανακριβώς 
πεπεισμένη ότι τα δύο έθνη έχουν πολεμήσει το ένα 
εναντίον του άλλου κατά τους πρόσφατους πολέμους.
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Το Open Society Foundation της Αλβανίας (OSFA) 
συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) για να διερευνήσει 
τις “Σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας”, με στόχο 
την κατανόηση των στάσεων 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 την εταιρεία δημοσκοπήσεων Data Centrum 
Research Institute με έδρα τα Τίρανα και τη Μονάδα 
Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αλβανική 
έρευνα βασίστηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα σε εθνικό επίπεδο, ακολουθώντας 
την τεχνική της πολυστρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας, με 1.200 πολίτες να συμμετέχουν 
σε συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο (F2F), από 
πόρτα σε πόρτα τον Φεβρουάριο του 2020. Η 
ελληνική έρευνα χρησιμοποίησε ένα πανελλαδικό 
αντιπροσωπευτικό δείγμα, ακολουθώντας την 
τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας, με 1.128 πολίτες να ερωτώνται 
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια 
υπολογιστή (CATI) τον Δεκέμβριο του 2019.

Διεθνές πολιτικό πλαίσιο 
και πλαίσιο ασφάλειας

Οι Έλληνες θεωρούν τη Γαλλία ως τον καλύτερο 
φίλο της χώρας τους στη διεθνή σκηνή, με την ΕΕ να 
ακολουθεί σε απόσταση από τη δεύτερη θέση. Οι 
Αλβανοί τοποθετούν στις πρώτες θέσεις τις ΗΠΑ και τη 
Γερμανία.

Οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι η χώρα τους 
απειλείται από την Τουρκία, ενώ οι περισσότεροι 
Αλβανοί δεν θεωρούν καμία ξένη χώρα ως απειλή. Οι 
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 για την Τουρκία, ενώ οι Έλληνες έχουν 

την πιο θετική γνώμη για τη Σερβία και στη συνέχεια για 
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. 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.

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. Οι 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.
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