
 

 

  

 
 

Παρουσίαση  Αποτελεσμάτων 
«Αντιλήψεις των Κυπρίων σχετικά με Πρόσφυγες και Μετανάστες» 

 
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο 
ανέθεσε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου  να 
διεξαγάγει έρευνα γνώμης σχετικά με τις αντιλήψεις των Κυπρίων για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες. Η έρευνα – η οποία διεξήχθη τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα - εξέτασε τις αντιλήψεις των Κυπρίων σχετικά με τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες που ζουν στην Κύπρο, τις σχέσεις τους με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες  
και τη στάση τους όσον αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων. 
 
«Σε μια εποχή πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης παγκοσμίως, οι κοινωνίες υποδοχής - 
περιλαμβανομένης της Κύπρου - πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να καλωσορίσουν και 
να αποδεχθούν έναν αυξανόμενο αριθμό προσφύγων»,  εξηγεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες. Για να μπορέσουν οι πρόσφυγες να οικοδομήσουν τη ζωή τους στις χώρες όπου 
καταφεύγουν, οι απόψεις και οι στάσεις των ντόπιων έχουν σημασία. Αποτελεί επομένως όλο και 
πιο επιτακτική ανάγκη για την Ύπατη Αρμοστεία να καταγράψει τις απόψεις και τις συμπεριφορές 
των κοινωνιών υποδοχής προκειμένου να βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο οι πρόσφυγες 
καλούνται να ξαναδημιουργήσουν τη ζωή τους. Η καινούργια δημοσκόπηση αποσκοπεί επιπλέον 
να καταγράψει τυχόν αλλαγές στις στάσεις και αντιλήψεις των Κυπρίων από την τελευταία 
δημοσκόπηση το 2015. 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαρτίου  2019, και 
ώρα 10.30 π.μ., στην Αίθουσα Συμβουλίου- Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη, 1ος όροφος, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», αίθουσα αρ. 115). Η συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας είναι ελεύθερη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΠΑΚΕΠΕ, του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
τηλ.: 22895257 και στο Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: pakepe@ucy.ac.cy 
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