
Μερικά αποτελέσματα, συνοπτικά: 

Η Ελληνική 
Διασπορά 
Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο   

Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις 
αποτελεί μια χαρτογράφηση του 
ελληνικού πληθυσμού που ζει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιο είναι το κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 
προφίλ της ελληνικής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο 
σήμερα; Σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες μπορούν 
και επιθυμούν οι Έλληνες του ΗΒ να συνεισφέρουν στην 
Ελλάδα; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεφαν στη χώρα; 
Επηρέασε η πανδημία την απόφασή τους να επιστρέψουν; 

Ερευνητές από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (SEESOX) υπό 
τον συντονισμό του Μανώλη Πρατσινάκη σχεδίασαν και 
υλοποίησαν για λογαριασμό της διαΝΕΟσις μια νέα έρευνα 
για τη χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού που ζει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις: Η αρχική έρευνα, που 
περιλάμβανε 90 ερωτήσεις, διεξήχθη από τον Οκτώβριο 
του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019. Το δείγμα περιλαμβάνει 
586 Έλληνες ηλικίας 18 και άνω, που είχαν ζήσει στο ΗΒ 
για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την περίοδο διεξα-
γωγής της έρευνας. Στη δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη τον 
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, 184 από τους 
ερωτηθέντες της πρώτης απάντησαν σε μια σειρά 18 νέων 
ερωτήσεων. Η επαναληπτική έρευνα, παρά τον μικρότερο 
αριθμό συμμετεχόντων, καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσμα-
τα που αποτυπώνουν και αναδεικνύουν κυρίαρχες τάσεις και 
ενδεχόμενες αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία.

•   Στην απογραφή του 2001 στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ζούσαν περίπου 35.000 Έλληνες.

•   Στην απογραφή του 2011 ο αριθμός είχε 
φτάσει τις 37.000. 

•   Σήμερα ο αριθμός αυτός σχεδόν 
τριπλασιάστηκε  
–εκτιμάται πάνω από 100.000. 

•   Το μεταναστευτικό κύμα εξόδου κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης άλλαξε 
την πληθυσμιακή και κοινωνική σύσταση 
της διασπορικής κοινότητας.

•  Οι παλαιότεροι μετανάστες δηλώνουν ως κυριότερο 
λόγο μετανάστευσης τις σπουδές.

•  Οι μετανάστες της κρίσης δηλώνουν ως κύριο λόγο την 
αναζήτηση καλύτερης εργασίας.

•  Ένας στους δύο μετανάστες στο ΗΒ εργαζόταν στην 
Ελλάδα την περίοδο πριν μεταναστεύσει.

•  Όλοι αναφέρουν ως αίτια της αναχώρησης τους για το 
ΗΒ το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, το 
οποίο αξιολογούν πολύ αρνητικά.
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Η ελληνική διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο

•   Σήμερα οι Έλληνες μετανάστες 
στο ΗΒ είναι σχετικά νέοι, με το 
44,6% των ενηλίκων να είναι 
κάτω των 35 ετών.

•   Οι μετανάστες της κρίσης 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70% του συνόλου.

•   Σχεδόν το 1/6 του ελληνικού 
πληθυσμού στο ΗΒ είναι φοιτητές.

Μεταναστευτικά κίνητρα

Η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κοινωνική ενσωμάτωση, ταυτότητα και σχέση με την Ελλάδα

Η ελληνική διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Σε τι βαθμό η απόφασή σας να ζήσετε στο εξωτερικό ήταν 
κάτι που επιθυμούσατε από καιρό και σε τι βαθμό κάτι που 
αναγκαστήκατε να κάνετε λόγο των συνθηκών στην Ελλάδα;

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αναφορικά με τις εμπειρίες σας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο στους παρακάτω τομείς σε σχέση με την 
ζωή στην Ελλάδα;
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•  Οι Έλληνες στο ΗΒ εμφανίζονται συνολικά 
ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στη χώρα, ειδικά 
όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες και την οικονομική 
κατάσταση.

•  Εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι με την 
κοινωνική τους ζωή και τη σχέση τους με την πολιτική. 

•  Σχεδόν όλοι (90,6%) εργάζονται, ενώ οι άνεργοι που 
ψάχνουν δουλειά είναι μόνο 2,4% (όλοι μετανάστες της 
κρίσης).

•  Οι παλαιότεροι μετανάστες κατά κανόνα έχουν 
υψηλότερα εισοδήματα από τους μετανάστες της κρίσης.

•  Μόνο το 45,6% των μεταναστών της κρίσης βρήκαν 
πρώτη δουλειά που είχε σχέση με το αντικείμενο των 
σπουδών τους -έναντι 74,8% των παλαιότερων.

•  Πλέον σχεδόν οι μισοί Έλληνες φοιτητές στο ΗΒ 
δηλώνουν ότι εργάζονται, κάτι που δεν συνέβαινε στο 
παρελθόν. 

•  Αξιολογούν, όμως, θετικότερα τα μέτρα αντιμετώπισης 
των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στο ΗΒ, από 
ό,τι εδώ.
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•  Το 75% των Ελλήνων στο ΗΒ 
είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

•  Η πλειοψηφία έχουν ολοκληρώσει και μεταπτυχιακά 
ή διδακτορικά -ποσοστά πολύ μεγαλύτερα όχι μόνο 
από τα αντίστοιχα πίσω στην Ελλάδα, αλλά μεγαλύτερα 
και από του γενικού πληθυσμού στο ΗΒ.

•  Οι μισοί Έλληνες του ΗΒ 
αυτοπροσδιορίζονται ως 
μη-θρήσκοι ή άθεοι, ενώ 
μόνο το 20% δηλώνουν ότι 
εκκλησιάζονται έστω και μία 
φορά το μήνα.

•  6 στους 10 Έλληνες που ζουν στο ΗΒ επιλέγουν μια 
δουλειά με μεγάλες αποδοχές, υψηλές προοπτικές 
ανάπτυξης αλλά χωρίς εργασιακή ασφάλεια. 
6 στους 10  Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα επιλέγουν 
διαχρονικά την εργασιακή σταθερότητα -ακριβώς 
το ανάποδο.

•  Αν και δηλώνουν πιο κοντά στην “ελληνική” από 
ό,τι στη “βρετανική” κουλτούρα, και περισσότεροι 
από τους μισούς δηλώνουν ότι η “ελληνική” τους 
ταυτότητα είναι πολύ σημαντική γι’ αυτούς, οι 
Έλληνες του ΗΒ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι νιώθουν 
περισσότερο “πολίτες του κόσμου” ή “Ευρωπαίοι 
πολίτες”.

•  Έχουν κοινωνικές σχέσεις με Έλληνες, αλλά δηλώνουν 
ότι έχουν σχέσεις και με Βρετανούς αλλά (ακόμα 
περισσότερο) και με πολίτες από άλλες χώρες.

•  Το 89% δηλώνουν ότι πηγαίνουν 
“σπάνια” ή “ποτέ” σε εκδηλώσεις 
ελληνικών συλλόγων ή ενώσεων.

•  Από την έναρξη της πανδημίας 
μέχρι το διάστημα διεξαγωγής της 
νέας, δεύτερης έρευνας (Μάρτιος 
- Δεκέμβριος 2020) το 4% των 
Ελλήνων του ΗΒ επέστρεψαν 
μόνιμα στην Ελλάδα. 

•  Συνολικά τον τελευταίο 1,5 
χρόνο επέστρεψε το 11,4% των 
Ελλήνων του ΗΒ.

•  1 στους 3 δήλωσαν ότι το 
εισόδημα τους μειώθηκε 
(ποσοστό λίγο χαμηλότερο από το 
41% των Ελλήνων που δήλωναν 
το ίδιο στην Ελλάδα, σε έρευνα της 
διαΝΕΟσις τον Απρίλιο του 2020).

•  Αξιολογούν θετικότερα τη διαχείριση της πανδημίας 
στην Ελλάδα ως προς τις πολιτικές προστασίας της 
δημόσιας υγείας.

•  Δηλώνουν συναισθηματικά δεμένοι με τους ανθρώπους 
που έχουν αφήσει πίσω, αλλά δεν αισθάνονται καμία 
ηθική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στην Ελλάδα.

•  Μόνο ένα 11,6% δήλωσαν 
ότι στέλνουν συστηματικά 
χρήματα στην πατρίδα, κι 
άλλο ένα 25% δήλωσε ότι 
στέλνουν περιστασιακά.

•  Σχεδόν το 60% δηλώνουν ότι δεν 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 
συνεργασίες με φορείς ή 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

•  Το 52% δηλώνουν ότι επικοινωνούν 
με φίλους ή συγγενείς από την 
Ελλάδα κάθε μέρα. 

•  Το 56% δηλώνουν ότι ενημερώνονται 
για την επικαιρότητα στην Ελλάδα 
κάθε μέρα.

•  Δύο στους τρεις θέλουν κάποια 
στιγμή στο μέλλον να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα, “εφόσον πληρούνται”, 
όπως γράφουν οι ερευνητές, 
“ορισμένες προϋποθέσεις”.

•  7 στους 10 απάντησαν πως θα ήθελαν να ψηφίσουν 
στις ελληνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους.
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•  Το 41% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν ψηφίσει 
στο δημοψήφισμα του 2015, και από αυτούς το 61,7% 
είχαν ψηφίσει “ναι” και 38,3% είχαν ψηφίσει “όχι”.

•  6 στους 10 από όσους επέστρεψαν αναφέρουν ως 
σημαντικότερους λόγους της επιστροφής το Brexit, την 
πανδημία ή οικογενειακούς/προσωπικούς λόγους.

•  Ένα σημαντικό τμήμα των 
Ελλήνων στο ΗΒ (15,2%) επέλεξε 
να μετοικίσει στην Ελλάδα 
προσωρινά κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 

•  Το 25,7% ανέφερε ότι θα 
επιθυμούσε να επιστρέψει, αλλά 
δεν μπορούσε να το κάνει για 
εργασιακούς ή άλλους λόγους.

•  Οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι η εργασιακή τους κατάσταση 
στο ΗΒ έμεινε ανεπηρέαστη από 
την πανδημική κρίση.


