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Α. ΔΙΑΓΧΓΗ : Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ, Ο ΣΟΥΟ ΚΑΙ Η
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε θαη αλαιύνπκε ηα επξήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή Κξίζε: ηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ
θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο» πνπ δηεμήρζε κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ( www.soc.uoc.gr ) θαηά ηελ
ηξίκελε πεξίνδν Απξηιίνπ - Ινπλίνπ 2012.
ηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή, ησλ απόςεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ
θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη θπξίσο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ
(ΚΔ), σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Η έξεπλα
όπσο δειώζεθε θαη ζηε πξνκεησπίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο «Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία» ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο από ηνλ
δηδάζθνληα θαη επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηεο έξεπλαο θαζεγεηή Πνιηηηθήο
Κνηλσληνινγίαο Μελά ακαηά. Σε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη γξαθηθή απεηθόληζε
έθαλε ν Πεξηθιήο Γξάθνο, κέινο ηνπ Δηδηθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.ΓΙ.Π )
ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Η ειεθηξνληθή απηή έξεπλα απεπζπλόηαλ θαη‟ αξρήλ ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
ηεο ΚΔ, αιιά θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαιώληαο ηνπο λα
απαληήζνπλ αλώλπκα, ζην αλαξηεκέλν θαηά ηελ ηξίκελε πεξίνδν Απξηιίνπ - Ινπλίνπ
2012 εξσηεκαηνιόγην, απνηεινύκελν από 15 ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη 22 ζεκαηηθέο
εξσηήζεηο (βιέπε Παξάξηεκα Β). ηελ έξεπλα αληαπνθξίζεθαλ 186 ζπλνιηθά θνηηεηέο,
ζηε κέγηζηε πιεηνθεθία ηνπο πξνπηπρηαθνί (96%), γη‟ απηό θαη δελ αλαθεξόκαζηε ζηνπο
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Πιήξσο όκσο απάληεζαλ 163, εθ ησλ νπνίσλ 112 γπλαίθεο
(68,7%) θαη 51 άλδξεο (31,3%), πνζνζηά θύινπ ηα νπνία ζεσξνύκε αληηπξνζσπεπηηθά
ηνπ θνηηεηηθνύ καο πιεζπζκνύ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηνπ Ρεζύκλνπ, ν νπνίνο
ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ απνηειείηαη από γπλαίθεο. Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ
ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ θνηηεηξηώλ γεληθά δελ δηαθέξνπλ θαη ε αλαθνξά καο ζην θύιν
γίλεηαη κόλν όπνπ θξίλνπκε ηε δηαθνξά ζεκαληηθή.
Έρνληαο πιήξε επίγλσζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ
ειεθηξνληθώλ εξεπλώλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ (βιέπε κεηαμύ άιισλ Μatsuo H. et. al.
2004), ε κεζνδνινγία καο βαζίζηεθε ζηα πιενλεθηήκαηα θαη πξνζπάζεζε λ‟ απνθύγεη
ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαδηθηπαθώλ απηώλ εξεπλώλ. Δλώ δειαδή νη έξεπλεο απηέο
είλαη ίζσο νη πην απνηειεζκαηηθέο όζνλ αθνξά ην θόζηνο ζε ρξήκα θαη ρξόλν κέζνδνη
ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηδίσο ζε θνηηεηηθνύο πιεζπζκνύο, παξνπζηάδνπλ όκσο θαη
ζνβαξόηαηα κεηνλεθηήκαηα , όπσο κηθξή αληαπόθξηζε, κε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ
δείγκαηνο θαη ρακειή αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. πλεπώο, δελ θηινδνμήζακε ε
έξεπλά καο απηή λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, νύηε βέβαηα γηα όινπο ηνπο Έιιελεο θνηηεηέο. Απιά ζειήζακε κε ηα κέζα
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πνπ δηαζέηνπκε θαη θπξίσο ηε θηιόμελε ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο λα έρνπκε κηα αλέμνδε θαη ζρεηηθά γξήγνξε «γεύζε» από ηηο
απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ καο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε όινη ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία ζηελ Διιάδα.
Έηζη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία» παξνηξύλακε ηνπο
θνηηεηέο καο λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ έξεπλα απηή κε απνηέιεζκα νη θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θπξίσο ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ έηνπο πνπ
παξαθνινπζνύλ ην ππνρξεσηηθό απηό κάζεκα λα απνηεινύλ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία
όζσλ απάληεζαλ (65 %) κε πνιύ κηθξόηεξα πνζνζηά αληαπόθξηζεο από ηα άιια
ηκήκαηα ηεο ρνιήο (Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 12%, Φπρνινγίαο 7%, Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο 2%), ελώ από ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 14%.
Φπζηθά κηα πην νινθιεξσκέλε έξεπλα ζε πνιύ κεγαιύηεξν αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα
ηνπ θνηηεηηθνύ καο πιεζπζκνύ, ηδίσο όζσλ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αδπλαηνύλ
λα δηακέλνπλ ζηνλ ηόπν ησλ ζπνπδώλ ηνπο (ακαηάο 2011β, ζει. 214), ζα καο έδηδε
πην αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία. Παξόια απηά ζεσξνύκε όηη ηα πνζνζηά ησλ
απαληήζεσλ ζ‟ απηή ηελ ειεθηξνληθή καο έξεπλα είλαη επαξθή γηα λα πξνβνύκε ζε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απόςεηο ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο θνηηεηώλ θπξίσο
από ηελ ΚΔ , νη νπνίνη είλαη ζηα πξώηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη παξά ηηο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο παξακέλνπλ ελεξγνί θνηηεηέο, βηώλνληαο ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε κέζα ζην Παλεπηζηήκην ην νπνίν θαη απηό δνθηκάδεηαη όπσο όιεο νη δνκέο
θαη ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο καο.
Αθνύ παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηηο απαληήζεηο, ηηο ζρνιηάδνπκε κε ζπγθξηηηθή
αλαθνξά ζε πξνεγνύκελεο έξεπλέο καο αιιά θαη ζε παλειιήληεο έξεπλεο γηα λα
θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο παξαζέηνπκε δύν
παξαξηήκαηα, όπνπ ζην πξώην παξνπζηάδνπκε επηιεθηηθά γξαθήκαηα ησλ
απαληήζεσλ θαη ζην δεύηεξν ην εξσηεκαηνιόγην, γηα κειινληηθέο ζπγθξηηηθέο
κειέηεο.

Β. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ
ΠΡΟΧΠΙΚΑ OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ & ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
Από απηνύο πνπ επαξθώο απάληεζαλ (163 άηνκα: 112 γπλαίθεο (68,7%) θαη 51
άλδξεο (31,3%) δήισζαλ όηη:
1. εξγάδεηαη ζπλνιηθά ην 26%, ην 30% ησλ αλδξώλ θαη ην 24,4% ησλ
γπλαηθώλ, θαη αληίζηνηρα δελ εξγάδεηαη ζπλνιηθά ην 74% (ην 70% ησλ αλδξώλ θαη
ην 75,5% ησλ γπλαηθώλ).
2. Από απηνύο πνπ δελ εξγάδνληαη 57% ςάρλεη γηα εξγαζία, ( εθ ησλ νπνίσλ
νη κηζέο ζρεδόλ είλαη άλεξγεο θνηηήηξηεο (48%), θαη
3. εμ απηώλ ζα δερόηαλ κηαλ εξγαζία έζησ θαη κε πνιύ ρακειό κηζζό ην
68,8% , κε αλαινγηθό αξλεηηθό πνζνζηό (αληίζηαζεο ζε ρακειό κηζζό) κεγαιύηεξν
ησλ θνηηεηώλ έλαληη ησλ θνηηεηξηώλ.
4. ηελ εξώηεζε «πώο ηα βγάδεη νηθνλνκηθά πέξα ε νηθνγέλεηά ζαο;»
απάληεζαλ: εύθνια κόλν ην 8,5%, ελώ δύζθνια ζπλνιηθά ην 91,5%
( ζρεηηθά δύζθνια 48,4% , δύζθνια 25,5%, θαη πνιύ δύζθνια ην 17,6%).
5. Δπίζεο από όζνπο ζπλνιηθά απάληεζαλ, ην 55% δήισζε όηη έρνπλ θάπνηνλ
άλεξγν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο (εμ απηώλ ην 60% ησλ θνηηεηξηώλ θαη ην 24% ησλ
θνηηεηώλ).
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ
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6. Όζνη παίξλνπλ ρξεκαηνδόηεζή από ηνπο γνλείο ηνπο, (νη πεξηζζόηεξνη
δειαδή ην 78,5%), έρνπλ ππνζηεί κείσζε από ιίγν (45,3%) σο πνιύ (39,8%).
7. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζή όισλ
ζρεδόλ (96,8%) εθηόο από ειάρηζηνπο (5 άηνκα 3,2%) από ιίγν 25,6% σο πνιύ
71,2% , αιιά θαη 8. ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηάζεζε γηα ην 93%, από ιίγν 44%
σο πνιύ 49%.
ΔΝΗΜΔΡΧΗ-ΜΜΔ
9. Οη θνηηεηέο- ηξηεο Α. ελεκεξώλνληαη πεξηζζόηεξν από:
α. ην Ιληεξλεη 68,4% β. ηελ TV 27,6% % γ. ην. Ραδηόθσλν 3,9% %, θαη
δ. θαζόινπ από έληππεο εθεκεξίδεο, θαη αλάινγα
β. εκπηζηεύoληαη : 1. πεξηζζόηεξν ην Ιληεξλέη 62,5% ( από αξθεηά 48% σο πνιύ
8,6% θαη πάξα πνιύ 5,9%), 2. ηα ειεθηξνληθά ηζηνιόγηα (Μπινγθο) 41,8% 3. ηηο
εθεκεξίδεο 40,8% 4. ηα δειηία εηδήζεσλ ησλ θαλαιηώλ 12,2%. Χζηόζν ηηο
δεκνζθνπήζεηο (Γθάινπο) εκπηζηεύεηαη κόλν ην 24% ησλ εξσηεζέλησλ.
ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΚΡΙΗ
10. Καηά ηε γλώκε ηνπο , γηα ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ηηο
πεξηζζόηεξεο επζύλεο έρνπλ:
α. εζσηεξηθνί παξάγνληεο 67%: 1. ζπγθεθξηκέλεο δηαθπβεξλήζεηο: α. ε
δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ 100% ( πάξα πνιύ 79%, πνιύ 8%,
αξθεηά 13%). β. ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Κώζηα Καξακαλιή 96,4% (πάξα πνιύ
75%, πνιύ 14,3%, αξθεηά 7%). 2. α. νη Έιιελεο πνιηηηθνί 100% (πάξα πνιύ
82,3%, πνιύ 11,3%, αξθεηά 6,5%) θαη β. ηα θόκκαηα εμνπζίαο ΝΓ & ΠΑΟΚ
97,7% (πάξα πνιύ 93%, πνιύ 2,3%, αξθεηά 2,3%), αιιά θαη 3. όινη νη Έιιελεο
πνιίηεο 88% (πάξα πνιύ 20,3%, πνιύ 27%, αξθεηά 40,7%).
β. εμσηεξηθνί (δηεζλείο) παξάγνληεο 33% : 1. (γεληθά ) νη ηξάπεδεο
98,3% (πάξα πνιύ 67,2%, πνιύ12%, αξθεηά 19%) 2. ε παγθόζκηα θξίζε 95,6% 3.
ε έληαμή καο ζηελ ΔΔ θαη ζην Δπξώ 87%.
ΑΠΟΦΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ
11. Πόζν ζπκθσλνύλ (ή δηαθσλνύλ) κε ηηο παξαθάησ απόςεηο:
α. Οη Δπξσπαίνη εηαίξνη θαη δαλεηζηέο καο ζέινπλ πξαγκαηηθά λα καο
βνεζήζνπλ: ζπκθσλεί κόλν ην 9,3% θαη δηαθσλεί ην 90,7% (πνιύ 32,6% σο
απόιπηα 58,1%).
β. Έρνπκε σθειεζεί σο ρώξα από ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΔΤΡΧ: ζπκθσλεί ην
36% (από πάξα πνιύ 3% , πνιύ 8,6% σο αξθεηά 24,2% ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην
47% σο θαζόινπ ην 17,2%.
γ. Να παξακείλνπκε ζην ΔΤΡΧ κε θάζε θόζηνο: ζπκθσλεί ην 37% (από πάξα
πνιύ 11,8% , πνιύ 6,3% σο αξθεηά 19% ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 23,6% σο θαζόινπ
ην 39,4%.
δ. Να επηζηξέςνπκε ζηε Γξαρκή: ζπκθσλεί ην 29% (από πάξα πνιύ 3% , πνιύ
4,7% σο αξθεηά 21,3% ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 20,5% θαη θαζόινπ ην 50,4%.
ζη. Να παξακείλνπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) κε θάζε θόζηνο:
ζπκθσλεί ην 37,5% (από πάξα πνιύ 7,8% , πνιύ 9,4% σο αξθεηά 20,3% ) ελώ
ζπκθσλεί ιίγν ην 27,3% θαη θαζόινπ ην 35,2%.
ε. ην εξώηεκα αλ «έρνπκε ράζεη ηελ εζληθή καο θπξηαξρία;» : ζπκθσλεί ην
85,2% (από πάξα πνιύ 33,6% , πνιύ 34,4% σο αξθεηά 17,2% ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν
ην 10,2% θαη θαζόινπ ην 7,8 %.
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δ. Αλ είκαζηε ππό ηελ θαηνρή ηνπ Γαιινγεξκαληθνύ Άμνλα θαη ηεο Σξόηθα:
ζπκθσλεί ην 82% (από πάξα πνιύ 37,5% , πνιύ 23,4% σο αξθεηά 21,1% ) ελώ
ζπκθσλεί ιίγν ην 10,2% θαη θαζόινπ ην7,8%.
ε. Αλ ε θξάζε «όινη ηα θάγακε» έρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο: ζπκθσλεί ην
48,5% (από πάξα πνιύ 8,5% , πνιύ 15,4% σο αξθεηά 24,6% ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν
ην 23,8% θαη θαζόινπ ην27,7%.
ζ. Αλ νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύλ ηα Μλεκόληα θαη ε Σξόηθα είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο καο: ζπκθσλεί ην 22,5% (από
πάξα πνιύ 0,8% , πνιύ 6,2% σο αξθεηά 15,5 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην32,6% θαη
θαζόινπ ην 45%.
η. Αλ ηα Μλεκόληα είλαη αλαγθαία θαθά γηα λα κελ ρξενθνπήζεη ε ρώξα:
ζπκθσλεί ην 25,8% (από πάξα πνιύ 4,7% , πνιύ 3,1% σο αξθεηά 18 % ) ελώ
ζπκθσλεί ιίγν ην 18% θαη θαζόινπ ην 56,3%.
θ. Αλ ε πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκό ζηήξημεο ηεο Σξόηθα (ΓΝΣ, ΔΚΣ,
ΚΟΜΙΙΟΝ ) ήηαλ αλαπόθεπθηε: ζπκθσλεί ην 33% (από πάξα πνιύ 2,4%,
πνιύ 13,4% σο αξθεηά 17,3 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 19% θαη θαζόινπ ην 48%.
ι. Με ηελ άπνςε όηη « ε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα καο δελ ιεηηνπξγεί» :
ζπκθσλεί ην 84,6% (από πάξα πνιύ 37,6% , πνιύ 31,6% σο αξθεηά 15,4 % ) ελώ
ζπκθσλεί ιίγν ην 7,7% θαη θαζόινπ ην 7,7%, (δειαδή δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ
ην 15,4%).
κ. Με ηελ άπνςε όηη «κηα θπβέξλεζε από ηερλνθξάηεο θη όρη από πνιηηηθνύο
είλαη πην απνηειεζκαηηθή» : ζπκθσλεί ην 46% (από πάξα πνιύ 10,8% , πνιύ 10%
σο αξθεηά 25,2 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 18% θαη θαζόινπ ην 36%, δειαδή
δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ ην 54%.
ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ , ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ
12. πκθσλνύλ ή δηαθσλνύλ :
α. κε ηνπο πξνπειαθηζκνύο θαη ηηο βίαηεο απνδνθηκαζίεο ελάληηα ζηνπο
θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο: ζπκθσλεί ην 48,3% (από πάξα πνιύ 16% , πνιύ 11%
σο αξθεηά 21,2 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 27% θαη θαζόινπ ην 24,6%, δειαδή
δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ ην 51,7%.
β. κε ηε θξαζηηθή κόλν απνδνθηκαζία ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ
πξνζώπσλ: ζπκθσλεί ην 61,5% (από πάξα πνιύ 24% , πνιύ 20,5% σο αξθεηά 17 %
), ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 19,7% θαη θαζόινπ ην 18,8%, δειαδή δηαθσλεί από ιίγν
σο πνιύ ην 38,5%.
γ. κε ηηο κνύληδεο θαη ηε θξάζε «Να θαεί ην ‘κπηπ-----’ ε Βνπιή !» :
ζπκθσλεί ην 31,7% (από πάξα πνιύ 12,5% , πνιύ 8,3% σο αξθεηά 10,8 % ) ελώ
ζπκθσλεί ιίγν ην 23,3% θαη θαζόινπ ην 45%, δειαδή δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ
ην 68,3%
δ. κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηώλ : ζπκθσλεί ην 81,2%
(από πάξα πνιύ 39,3% , πνιύ 27,4% σο αξθεηά 14,5 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 11%
θαη θαζόινπ ην 7,7%, δειαδή δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ ην 18,8%.
ε. κε ηα πνιύ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο βαξείο ραξαθηεξηζκνύο γηα
ηελ θ. Μέξθει: : ζπκθσλεί ην 56% (από πάξα πνιύ 18,6% , πνιύ 15,3% σο
αξθεηά 22 % ) ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 23,7% θαη θαζόινπ ην 20,3%, δειαδή
δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ ην 44%.
ζη. κε ηελ άπνςε όηη «ε Γεξκαληθή πνιηηηθή σο πξνο ζηε ρώξα καο είλαη
ερζξηθή»: ζπκθσλεί ην 78,6% (από πάξα πνιύ 27,4% , πνιύ 18% σο αξθεηά 33,2
% ), ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην 12,8% θαη θαζόινπ ην 8,5%, δειαδή δηαθσλεί από ιίγν
σο πνιύ ην 21,3%.

4

δ. Ννηώζνπλ λα πξνζβάιινληαη πξνζσπηθά από ηα μέλα ΜΜΔ όηαλ απηά
θαηεγνξνύλ ηνπο Έιιελεο σο ηεκπέιεδεο θαη δηεθζαξκέλνπο: ζπλνιηθά ην
76,3% (πάξα πνιύ 42% , πνιύ 16,6% θαη αξθεηά 17,6%), ελώ ιίγν 12,2% θαη
θαζόινπ 11,5%).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ, ΘΔΜΟΙ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ
13. α. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα; (θαηά
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) ζεσξνύλ όηη είλαη:
1.πξώην ε Γηαθζνξά 81,5% (κε βάζε ηηο πεξηζζόηεξεο γλώκεο ησλ θνηηεηξηώλ )
2. αιιά θαη ε Αλεξγία-απαζρόιεζε 81,5% 3. Αηηκσξεζία 69,7%
4.Φνξνδηαθπγή 56,3%
5. Κνκκαηνθξαηία 48,7% 6. Δγθιεκαηηθόηεηα 41,2%, 7.
Αλαζθάιεηα 31,9%
8. Λαζξνκεηαλάζηεπζε 24,4% 9. Αθξίβεηα 21,8% 10.
Οηθνγελεηνθξαηία 10,9% 11. Ναξθσηηθά 10,1%
12. Άιιν 8,4%
β. Ο ζεζκόο πνπ εκπηζηεύνληαη πεξηζζόηεξν; (θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο)
είλαη: 1. νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο (π.ρ. πλήγνξνο ηνπ πνιίηε) 78,4% 2. ε Γηθαηνζύλε
53,2% 3. Άιιν 37,8% 4. ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 31,5% 5. ηα πλδηθάηα
27,9% (κε βάζε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ) 6. ε Δπξσπατθή Έλσζε
27,9% 7. νη Έλνπιεο Γπλάκεηο 24,3% 8. ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 20,7% (κε
πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηξηώλ ζε ζρέζε κε ηελ 9. Αζηπλνκία 20,7% κε
ιηγόηεξεο πξνηηκήζεηο από ηνπο θνηηεηέο 10. ε Βνπιή 9,9% 11. ηα ΜΜΔ 8,1% 12. ε
Κπβέξλεζε 7,2% 13. ηα Κόκκαηα 6,3% .
γ. Έρνπλ ΑΡΝΗΣΙΚΗ γλώκε γηα ηνπο:
1. Πνιηηηθνύο 92,5% 2. Σξαπεδίηεο 71,7% 3. Σειεπαξνπζηαζηέο 63,3% 4. Ιεξείο
60% 5. Αζηπλνκηθνύο 51,7% 6. Γεκόζηνπο Τπάιιεινπο 41,7% 7. Δπηρεηξεκαηίεο
36,7% 8. Γηθαζηέο 35,8% 9. Γηαηξνύο 23,3% 10. Καζεγεηέο ΑΔΙ 14,2% 11.
Δθπαηδεπηηθνύο 14,2% 12. Γηαλννύκελνπο 11,7% 13. Αζιεηέο 9,2% 14. Καιιηηέρλεο
6,7% .
δ. ζρεηηθά γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)
1. ην 56% έρεη αιιάμεη ζηάζε σο πξνο ηελ ΔΔ ιόγσ ηεο θξίζεο
2. Η παξνύζα ζηάζε ηνπο σο πξνο ηελ ΔΔ είλαη: α. ζεηηθή κόλν γηα ην 8,7%
β. νπδέηεξε 45,2% θαη γ. αξλεηηθή 46,1% .
ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
14. α. Έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δηαδειώζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ησλ κέηξσλ
ελάληηα ζηελ θξίζε ην 39,3% ( αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο) ελώ δελ έρεη
ζπκκεηάζρεη ην 60,7%.
β. πκκεηέρεη ζε θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε κόλν ην 10,4% (αλαινγηθά
πεξηζζόηεξν νη θνηηήηξηεο) ελώ ην 89,6% δελ ζπκκεηέρεη.
γ. θαη από απηνύο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζθέθηνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
θάπνηα εζεινληηθή - ΜΚΟ γηα ηε βνήζεηα ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο ην 30%
(αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηήηξηεο), ελώ δελ ην ζθέθηεηαη ην 70%.
δ. Έρνπλ ζηξαθεί ηειεπηαία ιόγσ ηεο θξίζεο πξνο ηε ζξεζθεία-εθθιεζία
θαη ην Θεό κόλν ην 5%, ελώ όρη ην 95% , θαη αλάινγα ε. εθθιεζηάδεηαη κόλν ην
5,5%.
15. ην πνιηηηθό θάζκα ηνπνζεηνύληαη :
α. ζηελ αθξνδεμηά 1% (έλαο άλδξαο) β. ζηε δεμηά 1,9% γ. ζηελ θεληξνδεμηά 2,9%, δ . ζην θέληξν 5,7%, ε. ζηελ θέληξν-αξηζηεξά 15,2%, ζη. ζηελ
αξηζηεξά 29,5%, δ. ζηελ αθξν-αξηζηεξά 5,7% (κόλν γπλαίθεο) ε. ζηνλ αλαξρηθό
ρώξν 5,7% (πεξηζζόηεξνη άλδξεο)
ζ. πνπζελά 32,4% (αλαινγηθά πνιύ
πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο) .
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16. ηελ εξώηεζε αλ ζα ςεθίζνπλ δηαθνξεηηθά ζηηο επηθείκελεο εθινγέο
(17 Ινπλίνπ 2012) από απηό πνπ ςήθηζαλ ζηηο πξνεγνύκελεο, ην 28,2% δήισζε
λαη, θαη ην 71,8% όρη. (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν ζηαζεξνί είλαη νη θνηηεηέο).
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΠΟΤΓΔ, ΥΔΓΙΑΜΟΙ
17. Ιθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο δήισζε:
ην 69,8%% (πάξα πνιύ 22,6% , πνιύ 47,2%) θαη κέηξηα, νύηε ιίγν νύηε πνιύ
24,5% θαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη ην 5,7%.
18. Οη ζπνπδέο ηνπο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα
δήισζε ην 63% (πάξα πνιύ 21,6%, πνιύ 41,4% ), κέηξηα, νύηε ιίγν νύηε πνιύ,
24,3%, ιίγν δήισζε ην 7,2% θαη θαζόινπ ην 5,4%.
19. Αλ ιόγσ ηεο θξίζεο ζθέθηνληαη : α. λα επηδηώμνπλ θαη έλα δεύηεξν
πηπρίν: ΝΑΙ δήισζε ην 28% θαη ΟΥΙ ην 72%. β. νη πξνπηπρηαθνί λα επηδηώμνπλ
θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: ην 54,8% απάληεζε ΝΑΙ θαη ην 45,2% ΟΥΙ. γ. λα
δηαθόςνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο: 3,7% ΝΑΙ , 96,3% ΟΥΙ δ. λα κεηαλαζηεύζνπλ
ζην εμσηεξηθό : 1. γηα ζπνπδέο ΝΑΙ 30,5%, ίζσο 39%, ΟΥΙ 30,5% 2. γηα
εξγαζία ΝΑΙ 32,1%, ίζσο 39,4%, ΟΥΙ 28,4%
20. Θεσξνύλ όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ νη ζπνπδέο ηνπο
πεξηζζόηεξν από πξηλ : α. ζα δηεπθνιπλζνύλ γηα ην 10% β. ζα δπζθνιεπηνύλ
γηα ην 90% .
21. Αλ κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ ζήκεξα, ζα πξνηηκνύζαλ λα εξγάδνληαη:
α. ζηνλ Γεκόζην Σνκέα ην 18% β. ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα ην 29% γ. λα
αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε ην 53%
ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ
22. α. Αλ κε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ ζήκεξα (2012), πηζηεύνπλ όηη ηα πξάγκαηα
ζηε ρώξα καο πεγαίλνπλ ζε ΘΔΣΙΚΗ θαηεύζπλζε : απάληεζε ΝΑΙ κόλν ην 4,5%
θαη ΟΥΙ ην 95,5%
β. Αλ είλαη αηζηόδνμνο-ε γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο, απάληεζε: αξλεηηθά
ην 67% κε πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο ηηο θνηηήηξηεο (θαζόινπ ην 36,6% , ιίγν ην
30,4%) , νπδέηεξα 26% θαη ζεηηθά κόλν ην 6,4% ( πνιύ 6,3% θαη πάξα πνιύ ην
0,9%).
γ. Αλ πηζηεύνπλ όηη απηνί πξνζσπηθά κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη γηα λα
αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε, απάληεζε ΝΑΙ ην 43,6% θαη ΟΥΙ ην 56,4%.
δ. Αλ είλαη αηζηόδνμνο-ε γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κέιινλ: ΝΑΙ απάληεζε
ην 15% (πνιύ 12,4%, πάξα πνιύ 2,7%) ΟΥΙ ην 35,4% κε πεξηζζόηεξν
απαηζηόδνμεο ηηο θνηηήηξηεο (ιίγν 23% , θαζόινπ 12,4%), θαη νπδέηεξα, νύηε
αηζηόδνμν νύηε απαηζηόδνμν, ην 49,6%.

Γ. ΥΟΛΙΑΜΟ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
1. Γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο ην πνζνζηό ησλ
πξνπηπρηαθώλ λέσλ θνηηεηώλ πνπ δειώλνπλ όηη εξγάδνληαη (26%) είλαη αξθεηά
πςειόηεξν από πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δελ
ππεξέβαηλε ην 15% κε βάζε ελδεηθηηθά ζηνηρεία από πξνεγνύκελεο έξεπλέο καο .1
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Οη απόθνηηνη πνπ καο είραλ δειώζεη όηη εξγάζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ ηνπο
ζπνπδώλ δελ μεπέξαζαλ ην 15 % ( ακαηάο 1997, 2007 θαη Έξεπλα Γηαζύλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο 2006. Σν πξαγκαηηθό πνζνζηό απαζρόιεζεο ζα κπνξεί λα θηάλεη θαη ην 30% αλ ππνινγίζνπκε
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Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην απμαλόκελν πνζνζηό 57% όζσλ αλαδεηνύλ
θάπνηα εξγαζία από απηνύο πνπ δελ εξγάδνληαη. Σελ αλάγθε γηα θάπνηα
βιοποριστική εξγαζία2 δείρλεη θαη ην πςειό πνζνζηό 68,8% όζσλ ζα δερόηαλ κηαλ
εξγαζία έζησ θαη κε πνιύ ρακειό κηζζό, κε κεγαιύηεξε αληίζηαζε ζε απηό ησλ
θνηηεηώλ από ηηο θνηηήηξηεο.
Σελ άζρεκε νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γηα ηελ κεγάιε πιεηνςεθία
ησλ θνηηεηώλ δείρλεη ην 91.5% πνπ δήισζε ζπλνιηθά όηη ε νηθνγέλεηά ηνπο ηα
βγάδεη νηθνλνκηθά δύζθνια,3 θαη ην πάλσ από ηνπο κηζνύο πνζνζηό 55% πνπ
δήισζε όηη έρνπλ θάπνηνλ άλεξγν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 4
2. ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα
ησλ θνηηεηώλ: Η ρξεκαηνδόηεζή όζσλ παίξλνπλ από ηνπο γνλείο ηνπο ( γηα ηνπο
πεξηζζόηεξνπο, δειαδή γηα ην 78,5%), έρεη κεησζεί γηα ην 85%, (από ιίγν
45,3% σο πνιύ 39,8%). Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
θαηαλάισζή ζρεδόλ όισλ ησλ θνηηεηώλ πνπ καο απάληεζαλ (96,8%) από ιίγν
25,6% σο πνιύ 71,2%, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηάζεζε γηα ην 93%, από
ιίγν 44% σο πνιύ 49%.
3. Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν:
ην Ιληεξλέη 68,45 θαη ηελ TV 27,6% , ειάρηζηα ην Ραδηόθσλν 3,9% %
θαη θαζόινπ έληππεο εθεκεξίδεο, θαη εκπηζηεύoληαη πεξηζζόηεξν ην Ιληεξλέη
62,5% θαη ηα ειεθηξνληθά ηζηνιόγηα (Μπινγθο) 41,8% θαη ιηγόηεξν ηηο
εθεκεξίδεο 40,8%, ελώ δελ εκπηζηεύνληαη ηηο δεκνζθνπήζεηο (Γθάινπο) θαη ηα
δειηία εηδήζεσλ ησλ θαλαιηώλ.
4. Γηα ην πνηνη παξάγνληεο επζύλνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε ζηελ Διιάδα, δειώλνπλ όηη νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο επζύλνληαη
πεξηζζόηεξν 67% από ηνπο εμσηεξηθνύο 33% , θαη έρνπλ πάξα πνιύ κεγάιε
επζύλε θαηά ζεηξά : 1. ηα θόκκαηα εμνπζίαο ΝΓ & ΠΑΟΚ 93%, 2. νη
Έιιελεο πνιηηηθνί 82,3%, 3. ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ 79%,
4. ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Κώζηα Καξακαλιή 75%, 5. νη ηξάπεδεο 67,2%6, 6. ε
όηη ην πνζνζηό πνπ ιόγσ θξίζεο αδπλαηεί λα παξαθνινπζεί ηηο ζπνπδέο ηνπ καθξηά από ην ζπίηη ηνπ
ζην Ρέζπκλν απμάλεη, όπσο θαη απηό πνπ αλαγθάδεηαη λα εξγάδεηαη θαη απιά λα δίλεη εμεηάζεηο.
2
ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηε ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ηίζεηαη ζέκα αληηζηνηρίαο κε ην
αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ. Η αλαληηζηνηρία πνπ είρακε δηαπηζηώζεη γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
απαζρνινύκελσλ απνθνίησλ καο ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη πξηλ ηελ θξίζε, δειαδή πιήξε
εηεξναπαζρόιεζε ήηαλ από 54 - 62% , ελώ ν κέζνο όξνο εηεξναπαζρόιεζεο γηα απνθνίηνπο ησλ
άιισλ ηκεκάησλ ήηαλ 36,4%.
3
Σν αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ απνθνίησλ ησλ νπνίσλ ε νηθνγέλεηά ηνπο ηα βγάδεη νηθνλνκηθά
δύζθνια, ζηελ έξεπλά καο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Παλεπ. Κξήηεο ην 2006 ήηαλ 19,7% σο κέζνο όξνο
γηα ηνπο απνθνίηνπο όισλ ησλ ηκεκάησλ θαη 24,2% γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Κνηλσληνινγίαο.
4
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κνκηζηόλ, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ, όπνπ, όπσο
επηζεκαίλεηαη, ζηελ ΔΔ ην 16% ησλ λνηθνθπξηώλ δεη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, ζηελ Διιάδα ην
έλα ζηα πέληε λνηθνθπξηά (20%) δεη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο δελ θαηαθέξλεη λα έρεη δηαζέζηκν εηζόδεκα ίζν ή αλώηεξν ηνπ 60% ηνπ κέζνπ
εηζνδήκαηνο ζηε ρώξα ηνπ (πεγή:www.in.gr 17/07/2013).
5
Δλώ ζηελ Διιάδα ζρεδόλ 1 ζηνπο 2 πνιίηεο (46%), πξνηηκνύλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ηα
παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο ΣV, εθεκεξίδεο ην 25% ησλ πνιηηώλ (1 ζηνπο 4) ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπ απνθιεηζηηθά ην Ίληεξλεη («net-newsers»).» Public Issue, Έξεπλα γηα ηελ ελεκεξσηηθή
ρξήζε ησλ Μέζσλ 2012.
6
Με δεδνκέλν όηη νη ηξάπεδεο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο δεκόζηαο θξηηηθήο, εμαηηίαο ηεο επζύλεο
ηνπο γηα ηελ θξίζε, ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα (2007-2013), ε θνηλσληθή εκπηζηνζύλε πξνο απηέο ζπλέρηζε,
αδηάιεηπηα, λα ππνρσξεί. ύκθσλα κε κηα πξόζθαηε κέηξεζε ηεο Public Issue, ζρεδόλ 3 ζηνπο 4
Έιιελεο (74%) δειώλνπλ ζήκεξα όηη δελ εκπηζηεύνληαη ηηο ηξάπεδεο, ελώ κόιηο 22%, δειαδή ιηγόηεξνη
από 1 ζηνπο 4, δηαηεξνύλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο πξνο απηέο. Public Issue: Greek Social Issues 5-2013:
«Δκπηζηνζύλε ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, 2013»
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παγθόζκηα θξίζε 49% 7. ε έληαμή καο ζηελ ΔΔ θαη ζην Δπξώ 43,5%, θαη 7. όινη
νη Έιιελεο πνιίηεο 20,3%.
5. Γηα άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε νη θνηηεηέο πνπ καο απάληεζαλ
εθθξάδνπλ ηηο αθόινπζεο απόςεηο: α. ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο δελ πηζηεύεη (ην
90,7% ) όηη νη Δπξσπαίνη εηαίξνη θαη δαλεηζηέο καο ζέινπλ πξαγκαηηθά λα καο
βνεζήζνπλ .
β. ην 64,2% δελ ζπκθσλεί όηη έρνπκε σθειεζεί σο ρώξα από ηελ πηνζέηεζε ηνπ
ΔΤΡΧ γ. θαη δελ ζπκθσλεί λα παξακείλνπκε ζην ΔΤΡΧ κε θάζε θόζηνο ην 63%. 7
Δπίζεο δ. δηαθσλεί λα επηζηξέςνπκε ζηε Γξαρκή ην 70,9% ε. ην 62,5% δηαθσλεί λα
παξακείλνπκε κε θάζε θόζηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ζη. ην 85,2%
ζπκθσλεί όηη έρνπκε ράζεη ηελ εζληθή καο θπξηαξρία δ. ην 82% ζπκθσλεί όηη
είκαζηε ππό ηελ θαηνρή ηνπ Γαιινγεξκαληθνύ Άμνλα θαη ηεο Σξόηθα. ε. γηα ην αλ
ε θξάζε «όινη ηα θάγακε» έρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο: δηαθσλεί ην 51,5% ζ. ην
77,6% δηαθσλεί κε ηελ άπνςε όηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύλ ηα κλεκόληα
θαη ε Σξόηθα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο καο. Δπίζεο ε. ην
74,3% δηαθσλεί κε ηελ άπνςε όηη ηα Μλεκόληα είλαη αλαγθαία θαθά γηα λα κελ
ρξενθνπήζεη ε ρώξα, όπσο επίζεο ζ. πεξηζζόηεξνη δηαθσλνύλ (48%) παξά ζπκθσλνύλ
κε ηελ άπνςε όηη ε πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκό ζηήξημεο ηεο Σξόηθα (ΓΝΣ, ΔΚΣ,
ΚΟΜΙΙΟΝ ) ήηαλ αλαπόθεπθηε.
η. Η κεγάιε πιεηνςεθία ζπκθσλεί ( 84,6%) όηη « ε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα καο
δελ ιεηηνπξγεί», θαη ζεσξεί απνηειεζκαηηθόηεξε κηα θπβέξλεζε πνιηηηθώλ θαη όρη
ηερλνθξαηώλ ην 54%.
6. ρεηηθά κε θάπνηεο αληηδξάζεηο , ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα:
α. πεξηζζόηεξνη δηαθσλνύλ (51,7%) κε ηνπο πξνπειαθηζκνύο θαη ηηο βίαηεο
απνδνθηκαζίεο ελάληηα ζηνπο θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο, ελώ ζπκθσλεί ην 48,3%.
β. ην 61,5% ζπκθσλεί κε ηε θξαζηηθή κόλν απνδνθηκαζία ησλ
θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ. 8 γ. κε ηηο κνύληδεο θαη ηε θξάζε «Να θαεί
ην ‘κπηπ----’ ε Βνπιή» δηαθσλεί από ιίγν σο πνιύ ην 68,3%. δ. κε ηηο
ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηώλ : ζπκθσλεί ην 81,2%9 ε. κε ηα
πνιύ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο βαξείο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηελ θ. Μέξθει
ζπκθσλεί ην 56% ζη. ην 78,6% αηζζάλεηαη όηη «ε Γεξκαληθή πνιηηηθή σο
πξνο ζηε ρώξα καο είλαη ερζξηθή» δ. ην 76,3% λνηώζεη λα πξνζβάιιεηαη
πξνζσπηθά από ηα μέλα ΜΜΔ όηαλ απηά θαηεγνξνύλ ηνπο Έιιελεο σο ηεκπέιεδεο
θαη δηεθζαξκέλνπο.
7. Γηα ηα πξνβιήκαηα, ηνπο ζεζκνύο, ηα επαγγέικαηα, θαη ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε : α. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα; (θαηά
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) ζεσξνύλ όηη είλαη:
1. πξώην ε Γηαθζνξά 81,5% (κε βάζε ηηο πεξηζζόηεξεο γλώκεο ησλ θνηηεηξηώλ )10
2. όπσο θαη ε Αλεξγία-απαζρόιεζε 81,5% 11 3. ε αηηκσξεζία 69,7% 4. ε
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ύκθσλα κε ην Πνιηηηθό Βαξόκεηξν ηεο Public Issue (122, Ινύιηνο 2013), ε ζεηηθή γλώκε γηα ην
Δπξώ ζην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2013 έπεζε από ην 65% ζην 55%, ελώ ε αξλεηηθή γλώκε
αληίζηνηρα απμήζεθε από ην 32% ζην 41%.
8
Σν γηνπράηζκα θαη ηελ (θξαζηηθή) απνδνθηκαζία ησλ πνιηηηθώλ εγθξίλεη ην 52% θαη δε εγθξίλεη ην
43% ζηελ έξεπλα ηεο Public Issue γηα ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ (Ινύληνο 2011).
9
ηελ ίδηα έξεπλα ηεο Public Issue ην 86% έρεη γεληθά ζεηηθή γλώκε γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο ζηηο
πιαηείεο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηώλ.
10
ύκθσλα κε ηελ Δζληθή Έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα -2012 ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο
Eιιάο θαη ηεο Public Issue γηα ην 2012, ε δηαθζνξά ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα
θαηαγξάθεη ζεκαληηθή κείσζε ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο εθζηξαηείαο ελαληίνλ ηεο. Έηζην
αξηζκόο ησλ πεξηζηαηηθώλ δηαθζνξάο έπεζε ην 2012 ζην 8,6%, έλαληη 10,2% ην 2011.
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θνξνδηαθπγή 56,3%
5. ε θνκκαηνθξαηία 48,7% 6. ε εγθιεκαηηθόηεηα 41,2%,
7. ε αλαζθάιεηα 31,9%
8. ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε 24,4% 9. ε αθξίβεηα 21,8%
10. ε νηθνγελεηνθξαηία 10,9% 11. ηα λαξθσηηθά 10,1%
12. Άιιν 8,4%
β. Όπσο νη Έιιελεο πνιίηεο, έηζη θαη νη θνηηεηέο καο ηξέθνπλ πηα ειάρηζηε
εκπηζηνζύλε ζηνπο ζεζκνύο ηεο ρώξαο θαη ηδίσο ζηνπο πνιηηηθνύο ζεζκνύο. Οη
ζεζκνί πνπ εκπηζηεύνληαη πεξηζζόηεξν (θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) είλαη:
1. νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο (π.ρ. πλήγνξνο ηνπ πνιίηε) 78,4% θαη ε 2. Γηθαηνζύλε
53,2% . Δλώ πνιύ ιηγόηεξν ηνπο ππόινηπνπο: 3. Άιιν 37,8% 4. ν Πξόεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο 31,5%12 5. ηα πλδηθάηα 27,9% (κε βάζε ηηο πεξηζζόηεξεο
πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ) 6. ε Δπξσπατθή Έλσζε 27,9% 7. νη Έλνπιεο
Γπλάκεηο 24,3% 8. ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 20,7% (κε πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο
ησλ θνηηεηξηώλ 9. ε Αζηπλνκία 20,7% κε ιηγόηεξεο πξνηηκήζεηο από ηνπο
θνηηεηέο 10. ε Βνπιή 9,9%13 11. ηα ΜΜΔ 8,1% 12. ε Κπβέξλεζε 7,2% 13. ηα
Κόκκαηα 6,3% 14.
γ. έρνπλ ΑΡΝΗΣΙΚΗ γλώκε γηα ηνπο:
1. Πνιηηηθνύο 92,5% 2. Σξαπεδίηεο 71,7% 3. Σειεπαξνπζηαζηέο 63,3%
4. Ιεξείο 60% 5. Αζηπλνκηθνύο 51,7% 6. Γεκόζηνπο Τπάιιεινπο 41,7% 7.
Δπηρεηξεκαηίεο 36,7% 8. Γηθαζηέο 35,8% 9. Γηαηξνύο 23,3% 10. Καζεγεηέο ΑΔΙ
14,2% 11. Δθπαηδεπηηθνύο 14,2% 12. Γηαλννύκελνπο 11,7% 13. Αζιεηέο 9,2% 14.
Καιιηηέρλεο 6,7% .
δ. γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: α. ην 56% έρεη αιιάμεη ζηάζε σο πξνο ηελ ΔΔ
ιόγσ ηεο θξίζεο15 β. Η παξνύζα ζηάζε ηνπο σο πξνο ηελ ΔΔ είλαη: 1. ζεηηθή κόλν
γηα ην 8,7% 2. νπδέηεξε 45,2% θαη 3. αξλεηηθή 46,1% 16
8. πκκεηέρεη: α. ζε δηαδειώζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ησλ κέηξσλ ελάληηα
ζηελ θξίζε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ην 39,3% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο)
αιιά όρη ε πιεηνςεθία ην 60,7% , ε νπνία δελ έρεη ζπκκεηάζρεη . β. ζε θάπνηα
εζεινληηθή νξγάλσζε (ή ΜΚΟ) κόλν ην 10,4% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη
θνηηήηξηεο)17 γ. θαη από απηνύο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζθέθηνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
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ύκθσλα κε ηελ έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρή, ζην 26,9%
εθηηλάρζεθε ην πνζνζηό ηεο αλεξγίαο ζηε ρώξα ηνλ Απξίιην 2013, από 23,1% ηνλ Απξίιην 2012 θαη
26,8% ην Μάξηην 2013, κε ηνλ αξηζκό ησλ αλέξγσλ λα αλέξρεηαη πιένλ ζε 1.337.051 άηνκα.(πεγή:
www.in.gr, 11/07/2013).
12
Aλ ην 2008, ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ήηαλ ν κνλαδηθόο πνιηηηθόο ζεζκόο πνπ εκπηζηεύνληαλ νη
Έιιελεο πνιίηεο, ζίγνπξα ε δεκνθηιία ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζεζκνύ έρεη κεησζεί αηζζεηά από ην 201,
όπσο απέδεημαλ θαη ηα επεηζόδηα πνπ εθδειώζεθαλ γηα πξώηε θνξά ελαληίνλ ηνπ ζηελ παξέιαζε ηεο
28/10/2011 ζηε Θεζζαινλίθε.
13
Πνιύ πξηλ ηελ θξίζε ε Βνπιή, ππνβηβάζηεθε ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ από ηελ 30ή ζέζε ην
2007, ζηελ 38ε ην 2008 ζύκθσλα κε ηε κέηξεζε ηνπ 2008 ηεο Public Issue
14
Δπίζεο ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαηαηάζζνληαη ζηελ ηειεπηαία (48ε) ζέζε ήδε από ην 2008 ζύκθσλα
κε ηε ίδηα κέηξεζε ηνπ 2008 ηεο Public Issue
15
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εζληθήο αλάιπζεο ηνπ ηαθηηθνύ Δπξσβαξόκεηξνπ 78, ηνπ 2012,
νη Έιιελεο ζε πνζνζηό 54% (ην πςειόηεξν ηεο έξεπλαο) δειώλνπλ όηη δελ αηζζάλνληαη όηη είλαη
πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηα εξσηήκαηα αλ έρνπλ σθειεζεί από ηα επηηεύγκαηα ηεο ΔΔ, νη
Έιιελεο πνιίηεο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο απαληνύλ ζε όια αξλεηηθά, ζπγθεληξώλνληαο κάιηζηα ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο από ηα πςειόηεξα (αξλεηηθά) πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνύ επξσπατθνύ δείγκαηνο.
16
ύκθσλα κε ην Πνιηηηθό Βαξόκεηξν ηεο Public Issue (122, Ινύιηνο 2013), ε αξλεηηθή γλώκε γηα
ηελ ΔΔ ζην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2013 απμήζεθε από 47% ζην 60%, ελώ ε ζεηηθή από ην 5%
κεηώζεθε ζην 37%.
17
ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Public Issue «H ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ Διιάδα», (Ινύιηνο,
2013) ην 4% ησλ πνιηηώλ είλαη κέιε ζε θάπνηα Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε (π.ρ. γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θιπ.). Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο είλαη πςειό θπξίσο
ζηηο γπλαίθεο (5%, έλαληη 3% γηα ηνπο άλδξεο) θαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 18-34 εηώλ (8%). Δπίζεο ,
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ζε θάπνηα εζεινληηθή - ΜΚΟ γηα ηε βνήζεηα ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο ην 30%
(αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηήηξηεο).
9. Έρεη ζηξαθεί ηειεπηαία ιόγσ ηεο θξίζεο πξνο ηε ζξεζθεία-εθθιεζία θαη
γεληθά ζην Θεό κόλν ην 5%, θαη αληίζηνηρα εθθιεζηάδεηαη κόλν ην 5,5%.
10. ην πνιηηηθό θάζκα ηνπνζεηνύληαη: α. ε πιεηνςεθία ζηελ αξηζηεξά
ζπλνιηθά 50,4% ( ζηελ θέληξν-αξηζηεξά 15,2%, ζηελ αξηζηεξά 29,5%, δ. ζηελ αθξναξηζηεξά 5,7% , κόλν γπλαίθεο). β. ζηε δεμηά ζπλνιηθά 5,8% (ζηελ θεληξν-δεμηά
2,9%, ζηε δεμηά 1,9% ζηελ αθξνδεμηά 1% (έλαο άλδξαο) γ. ζην θέληξν 5,7%, δ. ζηνλ
αλαξρηθό ρώξν 5,7% (πεξηζζόηεξνη άλδξεο) ζ. πνπζελά 32,4% αλαινγηθά πνιύ
πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ( ζην πνζνζηό απηό ζίγνπξα πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζνζηό
πνπ δελ επηζπκεί λα απνθαιύςεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε) .
11. Γηα ηηο εθινγέο ηνπ Ινπλίνπ 2012 έλα πνζνζηό 28,2% δήισζε όηη ζα
ςήθηδε δηαθνξεηηθά από ό,ηη ςήθηζε ζηηο πξνεγνύκελεο εθινγέο (αλαινγηθά
πεξηζζόηεξν ζηαζεξνί είλαη νη θνηηεηέο).
12. α. Ιθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο δήισζε
ην 69,8%% (πάξα πνιύ 22,6% , πνιύ 47,2%), πνζνζηά κηθξόηεξν από πξνεγνύκελεο
έξεπλέο καο, γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην
Παλεπηζηήκην ιόγσ ηεο θξίζεο, αιιά θαη θνηηεηέο.18 Μέηξηα, νύηε ιίγν νύηε πνιύ
24,5% θαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη δήισζε ην 5,7%.
β. Οη ζπνπδέο ηνπο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα δήισζε
ην 63% (πάξα πνιύ 21,6%, πνιύ 41,4% ), κέηξηα, νύηε ιίγν νύηε πνιύ, 24,3%,
ιίγν δήισζε ην 7,2% θαη θαζόινπ ην 5,4%.
γ. ην 72% ιόγσ ηεο θξίζεο δελ ζθέθηεηαη λα επηδηώμεη θαη έλα δεύηεξν πηπρίν
(επεηδή ίζσο νη πεξηζζόηεξνη είλαη αθόκε ζε κηθξά έηε) θαη δ. ην 54,8% ησλ
πξνπηπρηαθώλ ζα επηδηώμεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο . ε. ην 96,3% δελ
ζθέπηεηαη λα δηαθόςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.
δ. ζθέπηεηαη λα κεηαλαζηεύζεη ζην εμσηεξηθό: γηα ζπνπδέο ην 69,5% (ΝΑΙ
30,5%, ίζσο 39%), ή θαη 2. γηα εξγαζία 71,5% (ΝΑΙ 32,1%, ίζσο 39,4%).
ε. ην 90% ζεσξεί όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ νη
ζπνπδέο ηνπο πεξηζζόηεξν από πξηλ ζα δπζθνιεπηνύλ
13. Αλ κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ ζήκεξα, ζα πξνηηκνύζαλ λα εξγάδνληαη:
α. ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα ην 29% , ελώ β. ζην Γεκόζην ηνκέα ην 18%. Οη
πεξηζζόηεξνη όκσο γ. ην 53% ζα ήζειαλ λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο
επηρείξεζε.19
14. Με βάζε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ ζήκεξα (2012): α. ην 95,5% πηζηεύεη όηη
ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο ΓΔΝ πεγαίλνπλ ζε ΘΔΣΙΚΗ θαηεύζπλζε.
β. ην 67% ζπλνιηθά δελ είλαη αηζηόδνμν γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο (κε
πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο ηηο θνηηήηξηεο), νπδέηεξα 26% θαη αηζηόδνμν δήισζε
κόλν ην 6,4% γ. ε πιεηνςεθία ( 56,4%) δελ πηζηεύεη όηη πξνζσπηθά κπνξεί
λα θάλεη θάηη γηα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε, ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ην 43,6%
δήισζε ζεηηθά.

πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 πνιίηεο (18%) είλαη κέινο ζε θάπνηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν (κνπζηθήο, ρνξνύ, ηέρλεο,
ζεάηξνπ θιπ.).
18
ύκθσλα κε ηελ έξεπλά καο ηνπ 2005 νη απόθνηηνη ηνπ Παλεπ. Κξήηεο δήισζαλ επραξηζηεκέλνη
83,4%., νπδέηεξνη 13,4%, δπζαξεζηεκέλνη 3,1%.
19

Πξηλ ηελ απαμίσζε θαη ζπξξίθλσζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηα πνζνζηά πξνηίκεζεο ηνπ από ηνπο
απνθνίηνπο ησλ ΑΔΙ ήηαλ απμεκέλα. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλάο καο (2005) ην δεκόζην ηνκέα
πξνηηκνύζε ην 71,2% ησλ απνθνίησλ ηνπ Παλεπ. Κξήηεο , ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ην 8,4% , θαη λα έρνπλ
δηθή ηνπο επηρείξεζε ην 20,4%.
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15. απαηζηόδνμν γηα ην πξνζσπηθό ηνπ κέιινλ δήισζε ην 35,4% (κε
πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο ηηο θνηηήηξηεο), αηζηόδνμν κόλν ην 15% θαη νπδέηεξν,
νύηε αηζηόδνμν νύηε απαηζηόδνμν, ην 49,6%. 20

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
πκπεξαζκαηηθά: ε νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ θνηηεηώλ-ηξηώλ καο θαζώο
θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, έρεη κεηώζεη ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ηνπο γνλείο ηνπο,
έρεη απμήζεη ην πνζνζηό όζσλ εξγάδνληαη θαη απηώλ πνπ επηδεηνύλ λα εξγαζηνύλ θαη
έρεη κεηώζεη αηζζεηά ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζή ηνπο .
Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ην Γηαδίθηπν, ην νπνίν θαη
εκπηζηεύνληαη πεξηζζόηεξν από ηα άιια παξαδνζηαθά ΜΜΔ.
Γηα ηα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζεσξνύλ λα επζύλνληαη
πεξηζζόηεξν νη εζσηεξηθνί πνιηηηθνί παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θόκκαηα
εμνπζίαο ΝΓ & ΠΑΟΚ, νη Έιιελεο πνιηηηθνί θαη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηώξγνπ
Παπαλδξένπ θαη Κώζηα Καξακαλιή.
Γελ πηζηεύνπλ όηη νη Δπξσπαίνη εηαίξνη θαη δαλεηζηέο καο ζέινπλ πξαγκαηηθά
λα καο βνεζήζνπλ . Γελ ζπκθσλνύλ όηη έρνπκε σθειεζεί σο ρώξα από ηελ πηνζέηεζε
ηνπ ΔΤΡΧ, θαη λα παξακείλνπκε ζην ΔΤΡΧ κε θάζε θόζηνο. Όκσο δηαθσλνύλ
θαη λα επηζηξέςνπκε ζηε Γξαρκή, θαζώο θαη λα παξακείλνπκε κε θάζε θόζηνο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). πκθσλνύλ όηη έρνπκε ράζεη ηελ εζληθή καο θπξηαξρία
θαη όηη είκαζηε ππό ηελ θαηνρή ηνπ Γαιινγεξκαληθνύ Άμνλα θαη ηεο Σξόηθα. Δπίζεο
δηαθσλνύλ ζην όηη ε θξάζε «όινη ηα θάγακε» έρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο, θαη δελ
ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύλ ηα κλεκόληα θαη ε
Σξόηθα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο καο. Δπίζεο δηαθσλνύλ
κε ην όηη ηα Μλεκόληα είλαη αλαγθαία θαθά γηα λα κελ ρξενθνπήζεη ε ρώξα, όπσο
επίζεο θαη κε ηελ άπνςε όηη ε πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκό ζηήξημεο ηεο Σξόηθα
(ΓΝΣ, ΔΚΣ, ΚΟΜΙΙΟΝ ) ήηαλ αλαπόθεπθηε.
πκθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη « ε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα καο δελ
ιεηηνπξγεί», θαη δελ ζεσξνύλ απνηειεζκαηηθόηεξε κηα θπβέξλεζε ηερλνθξαηώλ
ζπγθξηηηθά κε κηα θπβέξλεζε πνιηηηθώλ.
Γηαθσλνύλ θαηά πιεηνςεθία (51,7%) κε ηνπο πξνπειαθηζκνύο θαη ηηο βίαηεο
απνδνθηκαζίεο ελάληηα ζηνπο θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο, ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό
ζπκθσλεί ην 48,3%. Οη πεξηζζόηεξνη (61,5%) ζπκθσλνύλ κε ηε θξαζηηθή κόλν
απνδνθηκαζία ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ, θαη δηαθσλνύλ κε ηελ πιήξε
απαμίσζε ηεο Βνπιήο. Δπηθξνηνύλ ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ
πνιηηώλ, θαη αηζζάλνληαη όηη ε Γεξκαληθή πνιηηηθή σο πξνο ζηε ρώξα καο είλαη
ερζξηθή.21 Πξνζβάιινληαη πξνζσπηθά από ηα μέλα ΜΜΔ όηαλ απηά θαηεγνξνύλ
ηνπο Έιιελεο σο ηεκπέιεδεο θαη δηεθζαξκέλνπο.

20

Σα πνζνζηά απαηζηνδνμίαο ησλ θνηηεηώλ-θνηηεηξηώλ καο αλ θαη πςειά, είλαη ζρεηηθά πνιύ
κηθξόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα πνιύ πςειόηεξα παλειιήληα πνζνζηά. ύκθσλα κε ην
Δπξσβαξόκεηξν 23/7/2013, νη Έιιελεο είλαη πξσηαζιεηέο ζηελ απαηζηνδνμία: Σν 70% ησλ πνιηηώλ
βιέπνπλ ην κέιινλ ηνπο καύξν θαη ζπγθεθξηκέλα, ην 68% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη ηα ρεηξόηεξα δελ έρνπλ
έξζεη αθόκε ζε όηη αθνξά ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελώ ην 98% ησλ
Διιήλσλ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο «θαθή». ε ό,ηη αθνξά εηδηθόηεξα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο, ην 78% ησλ Διιήλσλ ζεσξεί όηη ηα πξάγκαηα είλαη «άζρεκα», ελώ ην
68% δειώλεη όηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δελ ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη δνπλ κέξα
ηε κέξα. Πεγή: http://www.iefimerida.gr/node/115978#ixzz2ZtiPuirj
21
ε δεκνζθόπεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Επίκαιρα (Βεξλαξδάθεο, 2012) ην 76% ησλ
εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηε Γεξκαλία ερζξηθή ρώξα πξνο ηε Διιάδα, ην 79% ζεσξεί όηη ν ξόινο ηεο
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Θεσξνύλ σο ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα εμίζνπ
ηε δηαθζνξά (81,5%) θαη ηελ αλεξγία, θαη αθνινύζσο ηελ αηηκσξεζία , ηε
θνξνδηαθπγή θαη ηελ θνκκαηνθξαηία.
Όπσο νη Έιιελεο πνιίηεο, έηζη θαη νη θνηηεηέο καο ηξέθνπλ πηα ειάρηζηε
εκπηζηνζύλε ζηνπο ζεζκνύο ηεο ρώξαο θαη ηδίσο ζηνπο πνιηηηθνύο ζεζκνύο, θαη
έρνπλ πνιύ αξλεηηθή γλώκε γηα ηνπο Πνιηηηθνύο, θαη ηνπο Σξαπεδίηεο,
Σειεπαξνπζηαζηέο θαη Αζηπλνκηθνύο.
Όπσο νη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο ιόγσ ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο θαη
ησλ Μλεκνλίσλ, έηζη θαη νη θνηηεηέο καο έρνπλ αιιάμεη ζηάζε σο πξνο ηελ ΔΔ,
έρνληαο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο ( 46,1%) αξλεηηθή ζηάζε.
πκκεηέρνπλ: α. ζε δηαδειώζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ησλ κέηξσλ ελάληηα ζηελ
θξίζε κε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ην 39,3% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο),
αιιά όρη ε πιεηνςεθία 60,7% , ε νπνία δελ έρεη ζπκκεηάζρεη κέρξη ηώξα . Έρνπλ
ειάρηζηε ζπκκεηνρή (κόλν ην 10,4%) ζε θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε (ή ΜΚΟ) θαη
ην 30% ζθέθηεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα εζεινληηθή - ΜΚΟ γηα ηε βνήζεηα ησλ
ζπκάησλ ηεο θξίζεο ην 30% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηήηξηεο).
Πξνο ηε ζξεζθεία-εθθιεζία θαη γεληθά ζην Θεό έρεη ζηξαθεί ηειεπηαία ιόγσ
ηεο θξίζεο κόλν ην 5%, θαη αληίζηνηρα εθθιεζηάδεηαη κόλν ην 5,5%.
ην πνιηηηθό θάζκα απηό-ηνπνζεηνύληαη ζπλνιηθά: ε πιεηνςεθία ζηελ
αξηζηεξά 50,4% , ζηε δεμηά 5,8% , ζην θέληξν 5,7%, ζηνλ αλαξρηθό ρώξν 5,7%
(πεξηζζόηεξνη άλδξεο) θαη ε. πνπζελά 32,4% αλαινγηθά πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο.
Ιθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο δήισζε
ην 69,8%. Θεσξνύλ όηη νη ζπνπδέο ηνπο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θξίζε
ζηελ Διιάδα δήισζε ην 63% (πάξα πνιύ 21,6% θαη πνιύ 41,4%).
Πξνο ην παξόλ ην 72% ιόγσ ηεο θξίζεο δελ ζθέθηεηαη λα επηδηώμεη θαη έλα
δεύηεξν πηπρίν, ελώ ην 54,8% ησλ πξνπηπρηαθώλ ζα επηδηώμεη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο. Δπίζεο δελ έρνπλ αθόκε θηάζεη λα ζθέπηνληαη λα δηαθόςνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπ, αιιά ζθέπηνληαη λα κεηαλαζηεύζνπλ ζην εμσηεξηθό: γηα ζπνπδέο ην 69,5% ή
θαη γηα εξγαζία 71,5%. Σν 90% ζεσξεί όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηα
ΑΔΙ νη ζπνπδέο ηνπο πεξηζζόηεξν από πξηλ ζα δπζθνιεπηνύλ.
Αλ κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ ζήκεξα, ζα πξνηηκνύζαλ λα εξγάδνληαη πεξηζζόηεξν
ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα (29%) παξά ζηνλ Γεκόζην ηνκέα (18%), όκσο νη
πεξηζζόηεξνη ην 53% ζα ήζειαλ λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.
Με βάζε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ ζήκεξα (2012) εθθξάδνπλ ηελ απαηζηνδνμία ηνπο
αθνύ α. ην 95,5% πηζηεύεη όηη ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο ΓΔΝ πεγαίλνπλ ζε
ΘΔΣΙΚΗ θαηεύζπλζε. β. ην 67% ζπλνιηθά δελ είλαη αηζηόδνμν γηα ην κέιινλ ηεο
ρώξαο
γ. ε πιεηνςεθία ( 56,4%) δελ πηζηεύεη όηη πξνζσπηθά κπνξεί λα θάλεη
θάηη γηα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε, θαη δ. απαηζηόδνμν γηα ην πξνζσπηθό ηνπ
κέιινλ δήισζε ην 35,4% (κε πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο ηηο θνηηήηξηεο), αηζηόδνμν
κόλν ην 15% θαη νπδέηεξν, νύηε αηζηόδνμν νύηε απαηζηόδνμν, ην 49,6%.
Οη παξαπάλσ απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ καο, έζησ θαη κε
αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο , δελ
απνθιίλνπλ από απηέο πνπ δειώλνληαη ζε παλειιήληεο έξεπλεο γλώκεο. Αληαλαθινύλ
ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηνπο θνηηεηέο καο, νη νπνίνη ζηε
κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο εμαξηώληαη νηθνλνκηθά από ηηο δεηλνπαζνύζεο νηθνγέλεηέο
ηνπο. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ όηη είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη, ώξηκνη, θαη
αλήζπρνη γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Υξένο όισλ ησλ ππεπζύλσλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο
Γεξκαλίαο ζηελ Δπξώπε είλαη αξλεηηθόο θαη ην πξώην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιεί ε ιέμε Γεξκαλία
είλαη ζπκόο (41%), ην δεύηεξν απνγνήηεπζε (10%) θαη ην ηξίην θόβνο (6,4%).
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θαη θπζηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη λα αθνπγθξαζηνύλ ηελ θσλή αγσλίαο ησλ
θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ καο, θαη λα ζπκβάιινπλ κε θάζε κέζνλ ζηελ ηόλσζε ηνπ
εζηθνύ ηνπο αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία επνίσλσλ πξννπηηθώλ γηα ην κέιινλ ηνπο , πνπ
απνηειεί θαη ην κέιινλ ηεο ηαιαίπσξεο παηξίδαο καο.22
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ

15

πκθσλείηε κε ηνπο πξνπειαθηζκνύο θαη ηηο βίαηεο απνδνθηκαζίεο
ελάληηα ζηνπο θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο;

πκθσλείηε κε ηηο κνύληδεο θαη ηε θξάζε
«λα θαεί ην ‘κπηπ…’ ε Βνπιή!»

16

πκθσλείηε κε ηηο ζπγθεληξώζεηο
ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηώλ;

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη «ε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα καο
δελ ιεηηνπξγεί»;

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη «κηα θπβέξλεζε από
ηερλνθξάηεο θη όρη από πνιηηηθνύο είλαη πην απνηειεζκαηηθή» ;

17

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη «ηηο πεξηζζόηεξεο επζύλεο
γηα ηελ θξίζε ζηε ρώξα καο έρνπλ νη Έιιελεο πνιηηηθνί»;

Έρνπλ ε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ ηηο πεξηζζόηεξεο επζύλεο
γηα ηελ θξίζε ζηε ρώξα καο;

Έρνπλ όινη νη Έιιελεο πνιίηεο ηηο πεξηζζόηεξεο επζύλεο
γηα ηελ θξίζε ζηε ρώξα καο;

18

θέθηεζηε λα κεηαλαζηεύζεηε ζην εμσηεξηθό γηα εξγαζία;

19

20

πκθσλείηε λα παξακείλνπκε ζην Δπξώ κε θάζε θόζηνο;

πκθσλείηε λα παξακείλνπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε θάζε θόζηνο;

21

πκθσλείηε όηη ε θξάζε «όινη ηα θάγακε» έρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο;

πκθσλείηε όηη : «νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύλ ηα κλεκόληα
θαη ε Σξόηθα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο καο»

πκθσλείηε όηη ηα Μλεκόληα είλαη αλαγθαία θαθά
γηα λα κε ρξενθνπήζεη ε ρώξα;

22

Πνην ζεζκό εκπηζηεύεζηε πεξηζζόηεξν;

23

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ:
ΣΑΕΙ & ΑΝΣΙΛΗΨΕΙ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΠANEΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
ΑΝΟΙΞΗ 2012
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία» δηεμάγεηαη κία έξεπλα κε
ζέκα ηηο απόςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ-ηξηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο
σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Γηα ην ζθνπό απηό ζαο
παξαθαινύκε πνιύ λα απαληήζεηε ζην εξσηεκαηνιόγην όζν πην εηιηθξηλά θαη
ζπγθεθξηκέλα κπνξείηε. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη αλώλπκεο θαη έρνπλ απόιπηα
εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα.
αο επραξηζηνύκε
1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
1. ΦΤΛΟ-ΠΟΤΓΔ :

α. άλδξαο

□

β. γπλαίθα

□

γ . ε πνην Σκήκα θνηηάηε;
δ. πξνπηπρηαθό
ε. κεηαπηπρηαθό

….…….…..………….

□
□

2. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ & ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
α. Δξγάδεζηε;

1. λαη

2. όρη

β. Δάλ όρη , ςάρλεηε γηα εξγαζία;
γ. Θα δερόζαζηαλ κηαλ εξγαζία έζησ θαη κε πνιύ ρακειό κηζζό;

1. λαη
1. λαη

2. όρη
2. όρη

3. ίζωο

δ. Πώο ηα βγάδεη νηθνλνκηθά πέξα ε νηθνγέλεηά ζαο;
α. εύθνια β. ζρεηηθά δύζθνια γ. δύζθνια. δ. πνιύ δύζθνια
ε. Έρεηε θάπνηνλ άλεξγν ζηελ νηθνγέλεηά ζαο;
1.
3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ Α
α. Όζνη παίξλεηε ρξεκαηνδόηεζή από ηνπο γνλείο ζαο,
1.
έρεη απηή κεησζεί ;
θαζόινπ
β. Πόζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ
1.
θαηαλάισζή ζαο;
θαζόινπ
γ. Πόζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ
1.
πξνζσπηθή ζαο δηάζεζε
θαζόινπ
4. ΔΝΗΜΔΡΧΗ-ΜΜΔ
α. Από πνύ ελεκεξώλεζηε πεξηζζόηεξν;
1. TV
2. Ιληεξλεη
3. Εθεκεξίδεο
4. Ραδηόθωλν
β. Πόζν εκπηζηεύεζηε :
Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν
1. Σα δειηία εηδήζεσλ ησλ θαλαιηώλ
1
2
3
2. ην Ιληεξλεη
1
2
3
3. Σα ειεθηξνληθά ηζηνιόγηα (Μπινγθο)
1
2
3
4. ηηο εθεκεξίδεο
1
2
3
5. Σηο Γεκνζθνπήζεηο (Γθάινπο)
1
2
3

λαη
2. ιίγν
2. ιίγν
2. ιίγν

2. όρη
3. πνιύ
3. πνιύ
3. πνιύ

Καζόινπ
4
4
4
4
4

5. ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΚΡΙΗ
α. Καηά ηε γλώκε ζαο , ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα είλαη απνηέιεζκα
πεξηζζόηεξν :
1. ησλ πνιηηηθώλ επηινγώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο
2. εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ(π.ρ. παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, θεξδνζθνπία ησλ αγνξώλ,
θιπ)
3. θαη ησλ δύν
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4. θαλελόο από ηα δύν
5. άιιν……………………………………………….
β. Καηά ηε γλώκε ζαο ηηο πεξηζζόηεξεο επζύλεο γηα ηελ θξίζε ζηε ρώξα καο έρνπλ ;
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0

Πάξα πνιύ
1

Πνιύ
2

Αξθεηά
3

νη ηξάπεδεο

1

2

3

4

ε έληαμή καο ζηελ ΔΔ θαη ζην Δπξώ

1

2

3

4

ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Κώζηα
Καξακαλιή
ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηώξγνπ
Παπαλδξένπ

1

2

3

4

1

2

3

4

Η παγθόζκηα θξίζε

Λίγν
4

νη Έιιελεο πνιηηηθνί
Σα θόκκαηα εμνπζίαο
ΝΓ & ΠΑΟΚ
όινη νη Έιιελεο πνιίηεο
όια ηα παξαπάλσ
άιιν………………………………………
…..

6. ΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ

πά
ξα
πν
πν
ιύ
ιύ

αξ
θε
ηά
ιί
γν

θα
ζό
ιν
Γ
π
Ξ/
Γ
Α

Με ηηο παξαθάησ απόςεηο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε;

1

Οη Δπξσπαίνη εηαίξνη θαη δαλεηζηέο καο ζέινπλ πξαγκαηηθά λα καο
βνεζήζνπλ

1

2

3

4

5

6

2

Έρνπκε σθειεζεί σο ρώξα από ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΔΤΡΧ

1

2

3

4

5

6

Να παξακείλνπκε ζην ΔΤΡΧ κε θάζε θόζηνο

1

2

3

4

5

6

4

Να επηζηξέςνπκε ζηε Γξαρκή

1

2

3

4

5

6

5

Να παξακείλνπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) κε θάζε θόζηνο

1

2

3

4

5

6

6

Έρνπκε ράζεη ηελ εζληθή καο θπξηαξρία

1

2

3

4

5

6

7

Δίκαζηε ππό ηελ θαηνρή ηνπ Γαιινγεξκαληθνύ Άμνλα θαη ηεο Σξότθα

1

2

3

4

5

6

8

Πξνζβάιινκαη πξνζσπηθά από ηα μέλα ΜΜΔ όηαλ θαηεγνξνύλ ηνπο
Έιιελεο σο ηεκπέιεδεο θαη δηεθζαξκέλνπο

1

2

3

4

5

6

Η θξάζε «όινη ηα θάγακε» έρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο

1

2

3

4

5

6

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζεί ην Μλεκόλην θαη ε Σξόηθα είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο καο

1

2

3

4

5

6

Σα Μλεκόληα είλαη αλαγθαία θαθά γηα λα κελ ρξενθνπήζεη ε ρώξα

1

2

3

4

5

6

Η πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκό ζηήξημεο ηεο Σξόηθα (ΓΝΣ,ΔΚΣ,
ΚΟΜΙΙΟΝ ) ήηαλ αλαπόθεπθηε

1

2

3

4

5

6

3

9
10

11
12

7. ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ & ΑΠΟΦΔΙ
πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε :
1
κε ηνπο πξνπειαθηζκνύο θαη ηηο βίαηεο απνδνθηκαζίεο ελάληηα ζηνπο
θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο;
2 κε ηε θξαζηηθή κόλν απνδνθηκαζία ησλ θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθνύο;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

κε ηελ απνδνθηκαζία ησλ θπβεξλεηηθνύο πνιηηηθώλ θαη κε βίαηα κέζα

1

2

3

4

5

4

κε ηε θξάζε «Να θαεί ην ‘κπηπ’------ ε Βνπιή !»

1

2

3

4

5

5

κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηώλ

1

2

3

4

5

6

κε πνιύ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη βαξείο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηελ θ. Μέξθει

1

2

3

4

5

7

κε ηελ άπνςε όηη «ε Γεξκαληθή πνιηηηθή σο πξνο ζηε ρώξα καο είλαη ερζξηθή»

1

2

3

4

5
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8

κε ηελ άπνςε όηη « ε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα καο δελ ιεηηνπξγεί»

1

2

3

4

5

9

κε ηελ άπνςε όηη «κηα θπβέξλεζε από ηερλνθξάηεο θη όρη από πνιηηηθνύο
είλαη πην απνηειεζκαηηθή»

1

2

3

4

5

8. Καηά ηε γλώκε ζαο πνην είλαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα;
(παξαθαιώ ηνπνζεηήζηε ην ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο)
1
Αθξίβεηα

1

2

3

4

5

2

Αλαζθάιεηα

1

2

3

4

5

3

Αλεξγία-απαζρόιεζε

1

2

3

4

5

4

Αηηκσξεζία

1

2

3

4

5

5

Γηαθζνξά

1

2

3

4

5

6

Δγθιεκαηηθόηεηα

1

2

3

4

5

7

Κνκκαηνθξαηία

1

2

3

4

5

8

Λαζξνκεηαλάζηεπζε

1

2

3

4

5

9

Οηθνγελεηνθξαηία

1

2

3

4

5

10

Φνξνδηαθπγή

1

2

3

4

5

11

Ναξθσηηθά

1

2

3

4

5

12

Άιιν
…………………………………………………………………………………………………

1

2

3

4

5

πεξηζζόηεξν; (παξαθαιώ ηνπνζεηήζηε ηνλ ζε ζεηξά

9.

Πνην ζεζκό εκπηζηεύεζζε
πξνηεξαηόηεηαο)

1

Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο

1

2

3

4

5

2

Βνπιή

1

2

3

4

5

3

Κπβέξλεζε

1

2

3

4

5

4

Κόκκαηα

1

2

3

4

5

5

Γηθαηνζύλε

1

2

3

4

5

6

Αλεμάξηεηεο Αξρέο (π.ρ. πλήγνξνο ηνπ πνιίηε)

1

2

3

4

5

6

πλδηθάηα

1

2

3

4

5

7

ΜΜΔ

1

2

3

4

5

8

Δθθιεζία ηεο Διιάδνο

1

2

3

4

5

9

Έλνπιεο Γπλάκεηο

1

2

3

4

5

10

Αζηπλνκία

1

2

3

4

5

11

Δπξσπατθή Έλσζε

1

2

3

4

5

12

άιιν………………………………………………………………………………

10. Πνηα είλαη γεληθά ε γλώκε ζαο γηα ηνπο: 1. Πνιύ Θεηηθή 2. Θεηηθή 3. Οπδέηεξε
4. αξλεηηθή 5. πνιύ αξλεηηθή
1

Αζιεηέο

1

2

3

4

5

2

Γηαηξνύο

1

2

3

4

5

3

Γεκόζηνπο Τπάιιεινπο

1

2

3

4

5
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4

Γηαλννύκελνπο

1

2

3

4

5

5

Γηθαζηέο

1

2

3

4

5

5

Δθπαηδεπηηθνύο

1

2

3

4

5

7

Δπηρεηξεκαηίεο

1

2

3

4

5

8

Καζεγεηέο ΑΔΙ

1

2

3

4

5

9

Καιιηηέρλεο

1

2

3

4

5

10

Ιεξείο

1

2

3

4

5

11

Πνιηηηθνύο

1

2

3

4

5

12

Σειεπαξνπζηαζηέο

1

2

3

4

5

13

Σξαπεδίηεο

1

2

3

4

5

14

Αζηπλνκηθνύο

1

2

3

4

5

11. Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)
α. Λόγσ ηεο θξίζεο έρεηε αιιάμεη ζηάζε σο πξνο ηελ ΔΔ;

1. λαη

2. όρη

β. Η παξνύζα ζηάζε ζαο σο πξνο ηελ ΔΔ είλαη: 1. ζεηηθή 2. νπδέηεξε 3. αξλεηηθή
12. ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ΙΓΔΟΛΟΓΙΑ
1
2
3
4
5

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε δηαδειώζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ησλ κέηξσλ
ελάληηα ζηελ θξίζε;
πκκεηέρεηε ζε θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε;
θέθηεζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε θάπνηα εζεινληηθή - ΜΚΟ γηα ηε
βνήζεηα ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο;
Έρεηε ζηξαθεί ηειεπηαία ιόγσ ηεο θξίζεο πξνο ηε ζξεζθεία-εθθιεζία
θαη ην Θεό
Αλ λαη, εθθιεζηάδεζηε;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

13. Πνύ ηνπνζεηείζηε ζην πνιηηηθό θάζκα :

1. αθξνδεμηά 2. δεμηά 3. θεληξν-δεμηά , 4 . θέληξν, 5. θέληξν-αξηζηεξά, 6.Αξηζηεξά, 7.
Αθξναξηζηεξά
8. αλαξρηθό ρώξν
9. πνπζελά 10. άιιν…………………………

14. Θα ςεθίζεηε δηαθνξεηηθά ζηηο επηθείκελεο εθινγέο από απηό πνπ ςεθίζαηε πξηλ
Α. λαη

β. ίζσο

γ. όρη

15. ΠΟΤΓΔ, ΥΔΓΙΑ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

1.
Αθξνδεμηά, 2.Γεμηά, 3. θεληξν-δεμηά , 4. θέληξν, 5. θέληξν-αξηζηεξά,
1. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο;
7. Αθξναξηζηεξά
Καζόινπ, Λίγν, Πνιύ, Πάξα Πνιύ

15. 6.Αξηζηεξά,

2.είλαη
αο βνεζνύλ
νη ζπνπδέο
ζαο λα
θαηαλνήζεηε
θξίζε ζηελ Διιάδα;
Πνην
ην κέζν κεληαίν
εηζόδεκα
ζαο;
(αλά ρίιηα ηελ
επξώ)
16. ζηηοπξνεγνύκελεο
Καζόινπ, Λίγν, Πνιύ, Πάξα Πνιύ
θέθηεζηε ιόγσ
ηεο θξίζεο λα επηδηώμεηε θαη έλα δεύηεξν πηπρίν; ΝΑΙ , ΙΩ , ΟΧΙ
17. 3.πξνεγνύκελεο;
πξνεγνύκελεο
4. Αλ είζηε πξνπηπρηαθνί, ζα επηδηώμεηε θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; ΝΑΙ , ΙΧ , ΟΥΙ
18.
Πνην
ην επίπεδν
εθπαίδεπζήο
ζαο;
5.είλαη
θέθηεζηε
κήπσο
λα δηαθόςεηε
ηηο ζπνπδέο ζαο; ΝΑΙ , ΙΧ , ΟΥΙ
6. θέθηεζηε λα κεηαλαζηεύζεηε ζην εμσηεξηθό : α. γηα ζπνπδέο β. γηα εξγαζία
γ. θαη γηα ηα δύν ΝΑΙ , ΙΧ , ΟΥΙ
7. Θεσξείηε όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ ζηηο ζπνπδέο ζαο
πεξηζζόηεξν από πξηλ : α. ζα δηεπθνιπλζείηε , ή β. ζα δπζθνιεπηείηε
8. Αλ κπνξνύζαηε λα επηιέμεηε ζήκεξα, ζα πξνηηκνύζαηε:

α. λα εξγάδεζηε ζην Δεκόζην Σνκέα β. ζηνλ Ιδηωηηθό ηνκέα
γ. λα αλαπηύμεηε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε

9. Με ηελ εηθόλα πνπ έρεηε ζήκεξα, πηζηεύεηε όηη ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα καο
πεγαίλνπλ ζε θαηεύζπλζε ; 1. ΧΣΗ 2. ΛΑΘΟ
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10. Δίζηε αηζηόδνμνο-ε γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο; 1. ΚΑΘΟΛΟΤ 2. ΛΙΓΟ 3. ΠΟΛΤ
11. Πηζηεύεηε όηη εζείο πξνζσπηθά κπνξείηε λα θάλεηε θάηη γηα λα αιιάμεηε ηελ
θαηάζηαζε; 1.ΟΥΙ 2.ΙΧ 3.ΝΑΙ
12. Δίζηε αηζηόδνμνο-ε γηα ην πξνζσπηθό ζαο κέιινλ; 1. ΚΑΘΟΛΟΤ 2. ΛΙΓΟ 3. ΠΟΛΤ

αο επραξηζηνύκε
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