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Ο Κωνσταντίνος Ρόντος, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ο Νικόλαος
Ναγόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής επίσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν. Αιγαίου και ο Νικόλαος Πανάγος,
γεωπόνος, εξωτερικός συνεργάτης του ίδιου Τμήματος, ασχολήθηκαν επιστημονικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό
φαινόμενο στο νησί μας και πώς το αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία. Στόχος της μελέτης τους, ήταν η διερεύνηση των
απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών των κατοίκων της Μυτιλήνης σχετικά με το τεράστιο μεταναστευτικό - προσφυγικό
ρεύμα, το οποίο δέχτηκε η Λέσβος κατά το τελευταίο έτος.

Το παρόν βιβλίο αποτυπώνει, με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, την επίδραση της
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#βιβλια (/article/tag/βιβλια),

Το παρόν βιβλίο αποτυπώνει, με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, την επίδραση της
πρόσφατης τεράστιας ροής προσφύγων και μεταναστών στην καθημερινότητα και γενικότερα στη ζωή των κατοίκων της
Λέσβου, μέσα από τον τρόπο που προσλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι το πρόβλημα. Σκιαγραφούνται,
ειδικότερα, οι στάσεις και οι συμπεριφορές των κατοίκων της πρωτεύουσας του νησιού, της Μυτιλήνης, απέναντι στους
εισερχόμενους πληθυσμούς, ο βαθμός αλληλεγγύης που έμπρακτα επιδεικνύουν προς αυτούς, η θέση τους για πιθανή
μόνιμη παραμονή και ενσωμάτωση αυτών στο νησί και τέλος, η εκτίμησή τους, ως «αυτόπτες μάρτυρες», για την
αποτελεσματικότητα της δράσης των διαφόρων δημόσιων και μη φορέων που εμπλέκονται στην υποβοήθηση των
εισερχόμενων και γενικότερα στην αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Εντοπίζονται τάσεις και προοπτικές που θα
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη άσκηση πολιτικής στο μείζον αυτό ζήτημα τόσο για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,
όσο και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Χωρίζεται στα παρακάτω κεφάλαια: Πρόλογος, Εισαγωγή, Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου, Τεκμηρίωση έρευνας,
Μεθοδολογία της έρευνας, Συλλογή δεδομένων, Επεξεργασία των δεδομένων, Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, Συμπεράσματα, Επίλογος και μελλοντικές αναζητήσεις, Βιβλιογραφία, Παράρτημα Ι: Σχέδιο Ερωτηματολογίου,
Παράρτημα ΙΙ: Δημοσιότητα, Πίνακες, Διαγράμματα, Χάρτες.

Όπως διαβάζουμε στην εισαγωγή «το έναυσμα για την ανάληψη μιας απαιτητικής σε χρόνο και κόστος, εργασίας ήταν η
υποχρέωση που έχει ένα Τμήμα Κοινωνιολογίας, έναντι της τοπικής αλλά και Ελληνικής γενικότερα Κοινωνίας, να
διερευνήσει κοινωνιολογικά ένα οξύτατο και με τεράστιες συνέπειες φαινόμενο που εκδηλώθηκε μάλιστα στο νησί της
Λέσβου, που αποτελεί έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε όχι
μόνο από φορείς εντός της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι ζήτησαν επίσημα από το Τμήμα, απαντήσεις
σχετικά με την επίδραση των μαζικών αφίξεων στον τοπικό πληθυσμό, την επίδραση στον τουρισμό μιας νησιωτικής
περιοχής, η οποία έγινε ξαφνικά η πύλη υποδοχής τεράστιων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών καθώς και τις
προοπτικές αντιμετώπισης ή συνέχισης του προβλήματος και φυσικά των δυνατών τρόπων που μπορούν να συμβάλουν
στην επίλυσή του».
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Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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