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Α. Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σηόρνο ηεο έξεπλαο «Πνιηηηθέο Απόςεηο θαη ηελ Πνιηηηθή Σπκκεηνρή Νέσλ Φνηηεηώλ»
ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ πνιηηηθώλ απόςεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ πξσηνεηώλ
θπξίσο θνηηεηώλ ηεο Σρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ
απνηειείηαη από ηα Τκήκαηα. Κνηλσληνινγίαο, Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Χπρνινγίαο
θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Μελάο ακαηάο
θαη ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη γξαθηθή απεηθόληζε έθαλε ν Πεξηθιήο Γξάθνο,
κέινο ηνπ Δηδηθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.ΓΙ.Π ) ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ
Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο .
Η έξεπλα δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Σρνιήο Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ (www.soc.uoc.gr), θαη απεπζπλόηαλ ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο ηεο Σρνιήο , θαιώληαο ηνπο λα απαληήζνπλ αλώλπκα, ζην αλαξηεκέλν γηα
δύν ρξόληα 2009-2010 εξσηεκαηνιόγην, απνηεινύκελν από 40 εξσηήζεηο. Από ηνπο
700 πεξίπνπ πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ εηζάγνληαη ζηε Σρνιή θάζε
αθαδεκατθό έηνο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ επαξθώο ζπλνιηθά 384 θνηηεηέο δειαδή
πεξίπνπ ην 54,2% ησλ πξσηνεηώλ ηεο Σρνιήο. Από ην ζύλνιν απηό, 202 ήηαλ γπλαίθεο
θαη 147 άλδξεο , δειαδή 52,6% θαη 38,3%, αληίζηνηρα, ελώ 35 δελ πξνζδηόξηζαλ ην
θύιν ηνπο. Σε αξθεηέο εξσηήζεηο, επεηδή κάιινλ ζεσξήζεθαλ αδηάθξηηεο, δελ
απάληεζε έλα κεγάιν πνζνζηό ην νπνίν έθηαζε θαη ην 50% όζσλ επαξθώο
ζπκκεηείραλ. Παξόια απηά ζεσξνύκε όηη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ήηαλ επαξθή θαη
ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αληαλαθινύλ ηηο πνιηηηθέο απόςεηο ελόο ζεκαληηθνύ
ηκήκαηνο ησλ λέσλ θνηηεηώλ ηεο Σρνιήο καο.

Β. ΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ Ο ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Η πξνπηπρηαθή παλεπηζηεκηαθή δσή είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ πνιηηηθή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ. Ιδηαίηεξα ζηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο
αιιά θαη ηεο κεηαπνιίηεπζεο νη Έιιελεο θνηηεηέο ζπλέβαιιαλ ζηε δηακόξθσζε ελόο
δεκνθξαηηθνύ παλεπηζηεκίνπ κε πνιιέο βέβαηα δπζιεηηνπξγίεο θαζ‟ νδόλ. Η έξεπλά
καο πνπ έγηλε αξθεηά πξηλ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ ςήθηζε ηνπ
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λένπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ θαη ΤΔΙ, βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη νη πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη
κάιηζηα ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, νη νπνίνη ζύκθσλα κε άιιεο έξεπλέο καο (
Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Παλεπ. Κξήηεο 2000 θαη 2005) δελ πξνέξρνληαη από ηα πνιύ
εύξσζηα νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο καο, θαη δελ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο
επαγγεικαηηθήο „απνθαηάζηαζεο‟, εληάζζνληαη κελ ζην Παλεπηζηήκην αξθεηά
επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη πνιηηηθνπνηεκέλνη, ρσξίο όκσο θαη λα πηνζεηνύλ όια ηα κέζα
πνιηηηθήο θνπιηνύξαο θαη δξάζεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηα Παλεπηζηήκηά καο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, όπσο π.ρ. ε έληαμε ζε θνκκαηηθέο παξαηάμεηο , νη
θαηαιήςεηο, θ. αι. Έρνληαο γελλεζεί πνιύ κεηά ηε δηθηαηνξία θαη κεγαιώλνληαο κέζα
ζε κηα ειεύζεξε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία, παξά ηηο παζνγέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο
ηεο , νη λένη απηνί πνπ κε πνιύ θόπν κπαίλνπλ ζην Διιεληθό παλεπηζηήκην, είλαη
αξθεηά ώξηκνη γηα λα πηνζεηήζνπλ ηα όπνηα ζεηηθά ή θαη λα απνξξίςνπλ ηα όπνηα
αξλεηηθά ζηνηρεία κηαο παλεπηζηεκηαθήο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο πνπ επηθξάηεζε θαζ΄
όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, θαη ε νπνία αληαλαθινύζε ην κεηαδηθηαηνξηθό
θνηλσληθν-πνιηηηθό ζύζηεκα..
Σηόρνο ινηπόλ ηεο έξεπλαο είλαη λα ζρεκαηίζνπκε έλα πνιηηηθό πνξηξέην ησλ λέσλ
θνηηεηώλ, πνπ εηζάγνληαη ζην παλεπηζηήκην θαη δελ έρνπλ αθόκα πξνιάβεη λα εληαρζνύλ
πιήξσο ζην ζύζηεκα θαη ζηελ θνπιηνύξα ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη πξσηνεηείο ησλ εηώλ
2009 θαη 2010 έρνληαο ήδε βηώζεη ηηο ζνβαξέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ
2008 , βηώλνπλ ήδε ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλώηαηε
εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία.
Τα θύξηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο αθνξνύλ :
ηηο απόςεηο ησλ πξσηνεηώλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνύο, ηηο πνιηηηθέο
αληηιήςεηο ηνπο ζηελ θιίκαθα Αξηζηεξάο – Γεμηάο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
θόκκαηα θαη ζε νξγαλώζεηο.
ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ζηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.
ηελ πνιηηηθή ηνπο ελεκέξσζε.
ην αλ ζπκθσλνύλ κε ηελ ύπαξμε θαη δξάζε θνκκαηηθώλ παξαηάμεσλ ζην
Παλεπηζηήκην, ην αλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπο,
αλ ζπκθσλνύλ κε ηηο θαηαιήςεηο θαη αλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
γηα απηέο. Δπίζεο, αλ ζπκθσλνύλ κε δηάθνξεο κνξθέο θηλεηνπνηήζεσλ, όπσο
π.ρ. θιείζηκν δξόκσλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο κνξθήο βίαο ζε κηα
δηαδήισζε ή δηακαξηπξία.
ηε ζηάζε ηνπο γηα ηελ ειεπζεξίαο έθθξαζεο αληηζέησλ απόςεσλ από ηηο δηθέο
ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. Τελ επηινγή θίισλ αλάινγα κε ηηο ηδέεο ηνπο. Αλ ζα
ςήθηδαλ αιινδαπνύο ζηηο ηνπηθέο εθινγέο . Αλ ςεθίδνπλ ζηηο Δπξσεθινγέο
ππέξ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη ηέινο πνην ζεσξνύλ όηη είλαη ην κεγαιύηεξν
πξόβιεκα ζην Διιεληθό πνιηηηθό ζύζηεκα.

Γ. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ
ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ
1. Σηελ πξώηε εξώηεζε «Πνηα ΛΔΞΖ ζαο θέξλεη ακέζσο ζην κπαιό ζαο ε ιέμε
ΠΟΛΗΣΗΚΖ;» ε πιεηνςεθία απάληεζε ηα Κόκκαηα (36.9%) κε δεύηεξε ηε
Γηαθζνξά (26,1%), κεηά ηελ εμνπζία (23,7%) θαη ηέινο ηνπο Βνπιεπηέο (13,3%).
2. Σηε 2ε εξώηεζε «Ση ζεκαίλεη γηα ζαο ε ΠΟΛΗΣΗΚΖ;» νη πεξηζζόηεξνη πξνηίκεζαλ
ηελ « Φξνληίδα γηα ηα θνηλά» ( 39,3%) , κεηά ηνλ «Αγώλα γηα ηελ εμνπζία»
(23,9%), ηνλ « Κνκκαηηθό αληαγσληζκό» (20,9%) θαη ηέινο ην « Βξώκηθν
παηγλίδη» (15,8%).
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3. Σηελ 3ε εξώηεζε « πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηε θξάζε : “Ζ πνιηηηθή δελ κε
αθνξά γηαηί είλαη ππόζεζε ησλ ιίγσλ θαη ηζρπξώλ”» δηαθώλεζε ζπλνιηθά ην
75,9% όζσλ απάληεζαλ (απόιπηα ην 57,4% θαη κάιινλ 18,5%) θαη ζπκθώλεζε
ζπλνιηθά ην 17, 1%.
4. Σηελ εξώηεζε «Πνηα από ηηο παξαθάησ θξάζεηο ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν;»
ε θξάζε «Μ’ ελδηαθέξεη λα αγσλίδνκαη γηα λ’ αιιάμσ ηνλ θόζκν» ζπγθέληξσζε
ηελ πξνηίκεζε ηνπ 78,6% , ελώ ε θξάζε «Γελ κε ελδηαθέξεη λα αγσλίδνκαη γηα λα
αιιάμσ ηνλ θόζκν, θαη πξνηηκώ λα αζρνινύκαη κε ηα πξνζσπηθά κνπ ζέκαηα» ην
21,4%. Τν 44% δελ απάληεζε.
5. Σηελ εξώηεζε : « Πνηα είλαη γεληθά ε γλώκε ζαο γηα ηνπο ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ;»
αξλεηηθή γλώκε δήισζε ην 76,5%, ζεηηθή 4,1% θαη νπδέηεξε ην 19,4%, ελώ δελ
απάληεζε ην 43,5%.
6. Σηελ εξώηεζε : « Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο εηδηθά γηα ηηο ΓΤΝΑΗΚΔ
ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ;» ζεηηθή γλώκε δήισζε ην 40,1% όζσλ απάληεζαλ, αξλεηηθή
21,3% θαη αδηάθνξε ην 38,6%, ελώ δελ απάληεζε ην 47,4%.
6.α. Σηελ εξώηεζε : «Θα ςεθίδαηε ή όρη κηα γπλαίθα κε βαζηθό θξηηήξην ην θύιν;»
Όρη δήισζε ην 80% όζσλ απάληεζαλ (εμ απηώλ 62,8% γπλαίθεο θαη 37,2%
άλδξεο),
ΝΑΙ 20% (εμ απηώλ 53,8% γπλαίθεο θαη 46,2% άλδξεο , ελώ δελ
απάληεζε ην 49,25.
7. Απηό πνπ πξνζέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηνπο πνιηηηθνύο: είλαη ζπλνιηθά πξώηα ν
ιόγνο ηνπο 67% ( αλαινγηθά ιίγν πεξηζζόηεξν νη άλδξεο 76.9%, από ηηο γπλαίθεο
75,2 %) β. ην θόκκα πνπ αλήθνπλ 22% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη άλδξεο 28,2
%, από ηηο γπλαίθεο 23,1%), γ. ηελ εηθόλα ηνπο 9% (αλαινγηθά ιίγν πεξηζζόηεξν
νη άλδξεο 10,3% από ηηο γπλαίθεο 9,4%) θαη ηέινο δ. ην όλνκά ηνπο 2% ( αηζζεηά
πεξηζζόηεξν νη άλδξεο 5,1% από ηηο γπλαίθεο 0,9%).
8. Σηελ εξώηεζε: «Πξέπεη λα γλσξίδεηε σο ςεθνθόξνη ηελ απζηεξά ΗΓΗΧΣΗΚΖ
ΕΧΖ ησλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ;» ΟΥΗ δήισζε ην 83,7% όζσλ απάληεζαλ ,
θαη ΝΑΙ ην 16,3%, ελώ νη κηζνί 50,5% δελ απάληεζαλ.
ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΟΤ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΔΞΗΑ :
9. Σηελ εξώηεζε: «Πνπ ζα ηνπνζεηνύζαηε ηηο πνιηηηθέο ζαο αληηιήςεηο;» απάληεζε
: α. ζηελ Αξηζηεξά 42,3% ( εμ απηώλ 46,2% γπλαίθεο θαη 36,5% άλδξεο), θαη
ζηελ Άθξα Αξηζηεξά 13,5% (πεξηζζόηεξν νη άλδξεο 22,2% από ηηο γπλαίθεο
7,5%). πλνιηθά δειαδή ζηελ Αξηζηεξά δήισζε ην 55,8%. β. ζην Κέληξν ην
30,8% (33,3% γπλαίθεο θαη 27% άλδξεο ), γ. ζηε Γεμηά ην 10,9% (
πεξηζζόηεξν γπλαίθεο 12,7% από ηνπο άλδξεο 9,7%) θαη ζηελ Άθξα Γεμηά ην
2,6% (3,2% γπλαίθεο θαη 1,6% άλδξεο ). πλνιηθά δειαδή ζηε Γεμηά ην 13,1%
. Η εξώηεζε απηή ζεσξήζεθε πξνθαλώο αδηάθξηηε θαη δελ ηελ απάληεζε ην
59,4%.
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΚΟΜΜΑΣΑ & ΟΡΓΑΝΧΔΗ
10. Σηελ εξώηεζε αλ «Δίζηε ΜΔΛΟ ζε θάπνην πνιηηηθό θόκκα , Κνκκαηηθή
Νενιαία ή Κνκκαηηθή Οξγάλσζε» δήισζε ΟΥΗ ην 85,6% όζσλ απάληεζαλ ,
ΝΑΙ ην 14,4%, ελώ δελ απάληεζε ην 47,7%, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα
δύν θύια.
11. Σηελ εξώηεζε : «πκκεηέρεηε ζε θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε (π.ρ. Με
Κπβεξλεηηθή, πνιηηηζηηθή, νηθνινγηθή νξγάλσζε, νκάδα, θιπ);»
απάληεζε ΟΥΗ ην 64,7% όζσλ απάληεζαλ θαη ΝΑΗ ην 35,3% (72 άηνκα), ελώ
δελ απάληεζε ην 46.9%.
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ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΠΗΡΡΟΔ
12. Σηελ εξώηεζε : «Πνηνη ζεσξείηε όηη ζαο έρνπλ επεξεάζεη πεξηζζόηεξν ζηηο
πνιηηηθέο ζαο πξνηηκήζεηο;» δήισζε : α. νη Γνλείο ηνπο ην 53% όζσλ
απάληεζαλ , β. νη θίινη ηνπο 15,2% γ. ηα ΜΜΔ 12,1% δ. νη Γάζθαινη 11,4% θαη
ζη. νη Σπγγελείο 8,3% . Όκσο ην 65,6 % δελ απάληεζε.
13. Σηελ εξώηεζε : « Έρεηε ηηο ίδηεο ή παξόκνηεο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο κε ηνπο
γνλείο ζαο;» ΝΑΗ δήισζε ην 53,8% όζσλ απάληεζαλ θαη ΟΦΙ ην 46,2%, ελώ
ην 52,1% δελ απάληεζε.
14. Σηελ εξώηεζε : «Φεθίδεηε ό,ηη θαη νη γνλείο ζαο;» ΟΥΗ απάληεζε ην 71,8%
όζσλ απάληεζαλ ( 75% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 66,7% ησλ αλδξώλ πνπ
απάληεζαλ) θαη ΝΑΗ ην 28,2% ( 25% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 33, 3% ησλ
αλδξώλ) , ελώ ην 51% δελ απάληεζε.
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
15. Σηελ εξώηεζε: «Πόζν ζπρλά ελεκεξώλεζηε γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο;»
απάληεζε: α. Αξαηά 51,6% όζσλ απάληεζαλ, β. Σπρλά 40,4% θαη γ Καζόινπ
8%, ελώ ην 44,5% δελ απάληεζε.
16. Σηελ εξώηεζε: «Από πνύ ελεκεξώλεζηε πεξηζζόηεξν;» απάληεζε :α. ΣV ηo
36,7%, β. Ηληεξλέη 33,1%, γ. Δθεκεξίδεο 21,1% θαη δ. Ραδηόθσλν 9%.
17. Σηελ εξώηεζε: «Γηαβάδεηε πνιηηηθέο εθεκεξίδεο;» δήισζε α. Αξαηά ην 38,4%
όζσλ απάληεζαλ, β. πρλά 30,8%, θαη γ. Καζόινπ 30,8%, ελώ δελ απάληεζε
ην 45,1%.
18. Σηελ εξώηεζε: «Μπαίλεηε ζε πνιηηηθέο Ηζηνζειίδεο, Μπινγθ;» δήισζε α.
Καζόινπ ην 42,4% όζσλ απάληεζαλ, β. Αξαηά 29,5%, θαη γ. πρλά 28,15, ελώ
δελ απάληεζε ην 45,3%.
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
19. Σηελ εξώηεζε: «πκθσλείηε κε ηελ ύπαξμε θαη δξάζε ησλ θνκκαηηθώλ
παξαηάμεσλ ζην Παλεπηζηήκην;» ΟΥΗ δήισζε ην 61,3% όζσλ απάληεζαλ ,
ΝΑΙ ην 38,7%, ελώ ην 50,3% δελ απάληεζε.
20. Σηελ εξώηεζε: «πκκεηέρεηε ελεξγά ζηηο θνηηεηηθέο ζπλειεύζεηο (ζην
θνηηεηηθό ζύιινγν, ζηηο θνηηεηηθέο παξαηάμεηο, θιπ);» δήισζε : α. Καζόινπ
ην 41% , όζσλ απάληεζαλ (48,8% γπλαίθεο θαη 28,9% άλδξεο), β. Λίγν ην
41% ( 38,8% γπλαίθεο θαη 44,6% άλδξεο , γ. Πνιύ ην 18% ( 12,4% γπλαίθεο
26,5% άλδξεο ) . Γελ απάληεζε ην 44,8%.
21. Σηελ εξώηεζε: «πκθσλείηε κε ηηο θαηαιήςεηο ζηα Παλεπηζηήκηα;» δήισζε
όηη : α. πκθσλώ ιίγν ην 36,8% όζσλ απάληεζαλ, β. Γηαθσλώ απόιπηα ην
26,3%, γ. Μάιινλ Γηαθσλώ ην 24,4%, θαη δ. Σπκθσλώ Απόιπηα ην 12,4%.
πλνιηθά απ’ όζνπο απάληεζαλ ην 50,7% δηαθσλεί θαη ην 49, 2% ζπκθσλεί,
ελώ δελ απάληεζε ην 45,6%.
22. Σηελ εξώηεζε: «πκκεηέρεηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο θαηαιήςεηο;»
δήισζε α. θαζόινπ ην 54,1% όζσλ απάληεζαλ ( ην 62,5% ησλ γπλαηθώλ θαη
40,7% ησλ αλδξώλ ) β. Λίγν ην 27,8% (25% ησλ γπλαηθώλ θαη 32,1% ησλ
αλδξώλ ) θαη γ. πνιύ ην 18,2% (12,5% ησλ γπλαηθώλ θαη 27,2% ησλ αλδξώλ .
Γελ απάληεζε ην 45,6%.
23. Σηελ εξώηεζε: «Αλ ρξεηαδόηαλ ζα ζπλερίδαηε κηα θαηάιεςε , έζησ θαη αλ ζα
ράλαηε ην αθαδεκατθό εμάκελν;» δήισζε : α. ΟΥΗ ην 55,6% όζσλ απάληεζαλ
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θαη β. ΝΑΗ ην 44,4% , ελώ δελ απάληεζε ην 50,8%.
24. Σηελ εξώηεζε: « πκκεηέρεηε ζε θνηηεηηθέο δηαδειώζεηο;» δήισζε α.
θαζόινπ ην 43,1% όζσλ απάληεζαλ (ην 48,1% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 35% ησλ
αλδξώλ ), β. Λίγν ην 35,4% ( 33,3% ησλ γπλαηθώλ θαη 38,8% ησλ αλδξώλ) θαη
γ. Πνιύ 21,5% (18,6% ησλ γπλαηθώλ θαη 26,3% ησλ αλδξώλ) , ελώ δελ
απάληεζε ην 45,6%.
ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ
25. Σηελ εξώηεζε: «πκθσλείηε γεληθά κε ην θιείζηκν ησλ δξόκσλ από
δηαδεισηέο;» δήισζε όηη ζπκθσλεί απόιπηα ην 32,7% θαη ζπκθσλεί ιίγν ην
32,2% , δειαδή ζπλνιηθά ζπκθσλεί ην 64,9% όζσλ απάληεζαλ , ελώ δηαθσλεί
απόιπηα ην 17,6% θαη κάιινλ δηαθσλεί ην 17,6%, δειαδή ζπλνιηθά δηαθσλεί ην
35,2% όζσλ απάληεζαλ. Γελ απάληεζε ην 46,6%.
26. Σηελ εξώηεζε: «Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε θάπνηα κνξθή βίαο ζε κηα δηαδήισζε
ή δηακαξηπξία;» ΟΥΗ απάληεζε ην 86,8% ( ην 93,5% ησλ γπλαηθώλ θαη ην
75,3% ησλ αλδξώλ), ελώ ΝΑΗ ην 13,2% όζσλ απάληεζαλ, (ην 6,5% ησλ
γπλαηθώλ θαη 24,7% ησλ αλδξώλ) ελώ ην 48,7% δελ απάληεζε.
--(Οη θνηηεηέο ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ πεξηζζόηεξν από ηηο θνηηήηξηεο θάπνηα κνξθή
βίαο ζε κηα δηαδήισζε).
27. Σηελ εξώηεζε: «πκθσλείηε κε δξάζεηο ή δηακαξηπξίεο κε ΚΑΛΤΜΜΔΝΟ
ην ΠΡΟΧΠΟ;» Γηαθσλεί απόιπηα ην 64,6% θαη Μάιινλ δηαθσλεί ην 14,1% ,
δειαδή ζπλνιηθά δηαθσλεί ην 78,7% όζσλ απάληεζαλ , ελώ ζπκθσλεί ιίγν ην
12,6% θαη ζπκθσλεί απόιπηα ην 8,7% , δειαδή ζπλνιηθά ζπκθσλεί ην 21,3%.
Γε απάληεζε ην 46,4%.
28. Σηελ εξώηεζε: «Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηηο ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ πνπ ζπρλά
πξνθαινύλ θάπνηνη ζε παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο;» Πνιύ Αξλεηηθή δήισζε ην
85,2% θαη Μάιινλ αξλεηηθή ην 8,1% , δειαδή ζπλνιηθά Αξλεηηθή δήισζε ην
93,3% όζσλ απάληεζαλ , ελώ αδηάθνξε γλώκε ην 4,8% θαη πνιύ ζεηηθή ην 1, 9%.
Γελ απάληεζε ην 45,6%.
29. Σηελ εξώηεζε: «πκθσλείηε όηη ην ζύλζεκα «Μπάηζνη, Γνπξνύληα,
Γνινθόλνη» αθνξά :» δήισζε αξθεηνύο αζηπλνκηθνύο ην 49,8% ( ην 49,6%
ησλ γπλαηθώλ θαη ην 50,0% ησλ αλδξώλ) πνπ απάληεζαλ , ειάρηζηνπο
αζηπλνκηθνύο ην 32,1% (31,5% ησλ γπλαηθώλ θαη 32,9% ησλ αλδξώλ ) ,
Καλέλαλ 11% (12,2% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 6,1% ησλ αλδξώλ ) θαη όινπο
ηνπο αζηπλνκηθνύο ην 7,2% ( ην 14,2% ησλ αλδξώλ θαη ην 6,1% ησλ γπλαηθώλ )
όζσλ απάληεζαλ. Τν 45,6% δελ απάληεζε.
ΚΑΜΔΡΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
30. Σηελ εξώηεζε: «αο ελνρινύλ γεληθά νη θάκεξεο αζθαιείαο ζε δεκόζηνπο
ρώξνπο;» απάληεζε Λίγν ην 32,7% έσο ΠΟΛΤ ην 50,7% ( 48,8% ησλ
γπλαηθώλ θαη 53,7% ησλ αλδξώλ), δειαδή ζπλνιηθά ελνρινύλ ην 82,7%
όζσλ απάληεζαλ , ελώ Καζόινπ ην 16,6% (14,7% ησλ γπλαηθώλ θαη 19,5%
ησλ αλδξώλ). Αλαινγηθά ελνρινύλ ιίγν παξαπάλσ ηνπο θνηηεηέο παξά ηηο
θνηηήηξηεο . Γελ απάληεζε 45,1%.
ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ - “ΜΔΟΝ”
31. Σηελ εξώηεζε: « Δθηόο από ηηο όπνηεο άιιεο πξνζπάζεηέο ζαο γηα λα πεηύρεηε
έλα ζεκαληηθό ζαο ζηόρν (π.ρ. εύξεζε εξγαζίαο, δηνξηζκό, θιπ) ζα βάδαηε θαη
“κέζν”; ΟΥΗ δήισζε ην 58,6% θαη ΝΑΗ ην 41, 4%, όζσλ απάληεζαλ, ελώ δελ
απάληεζε ην 51,6%.
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ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΚΦΡΑΖ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
32. Σηελ εξώηεζε: « Θα παξαθνινπζνύζαηε ηελ νκηιία ελόο γλσζηνύ πνιηηηθνύ
ζην Παλεπηζηήκην ή αιινύ κε ΑΚΡΧ ΑΝΣΗΘΔΣΔ απόςεηο από ηηο δηθέο
ζαο;» , ΝΑΗ δήισζε ην 78,6% (75,6% ησλ γπλαηθώλ θαη 83,1% ησλ αλδξώλ) θαη
ΟΥΗ ην 21,4% (24,4% ησλ γπλαηθώλ θαη 16,9% ησλ αλδξώλ) , ελώ δελ απάληεζε
ην 49%.
33. Σηελ εξώηεζε: «Θα απνδνθηκάδαηε θάπνηνλ γλσζηό πνιηηηθό νκηιεηή ζην
Παλεπηζηήκην πνπ ζαο αγαλαθηεί κε ηηο απαξάδεθηεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο
ζαο απόςεηο;» δήισζε: α. ΝΑΗ αιιά πνιηηηζκέλα ρσξίο βία ην 49,7% β.
Καηεγνξεκαηηθά ΟΥΗ γηαηί ζα ζεβόκνπλα ην δηθαίσκα ηνπ ζηελ ειεύζεξε
έθθξαζε κέζα ζην Παλεπηζηήκην ην 29,4%, γ. ΟΥΗ απιά ζα ηνλ αλερόκνπλα
ην 16,2% δ. ΝΑΗ έληνλα αθόκε θαη κε βία ην 2,5% θαη ζη. ΝΑΗ ΗΧ θαη κε
βία ην 2%, . πλνιηθά ζα απνδνθίκαδε ην 54,2% εθ ησλ νπνίσλ κε βίαηα ίζσο
θαη βίαηα ην 4,5% θαη δελ ζα απνδνθίκαδε ην 45,6% όζσλ απάληεζαλ.
Αλαινγηθά ζηελ αλεθηηθόηεηα δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αιιά
πεξηζζόηεξν πνζνζηό θνηηεηώλ παξά νη θνηηεηξηώλ ζα ρξεζηκνπνηνύζε βίαηε
απνδνθηκαζία. Γελ απάληεζε 48,7%.
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΦΗΛΧΝ
34. Σηελ εξώηεζε: «Οη πνιηηηθέο ζαο πξνηηκήζεηο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ
θίισλ θαη ηεο παξέαο ζαο;» δήισζε: α. θαζόινπ ην 63,1% β. ιίγν ην 32%
θαη πνιύ 4,9% όζσλ απάληεζαλ, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θύιν.
Γελ απάληεζε ην 46,4%.
35. Σηελ εξώηεζε: «Θα θάλαηε κηα ζνβαξή ζρέζε κε άηνκν πνπ εκθνξείηαη από
ΑΚΡΧ ΑΝΣΗΘΔΣΔ κε εζάο αληηιήςεηο;» δήισζε ΝΑΗ ην 60,2% θαη
ΟΥΗ ην 39,8% (αλαινγηθά πεξηζζόηεξν αξλεηηθέο νη θνηηήηξηεο από ηνπο
θνηηεηέο). Γελ απάληεζε ην 54, 2%.
ΦΖΦΟ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ , ΦΖΦΟ ΣΗ ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ
36. Σηελ εξώηεζε: «Θα ςεθίδαηε (αλ ήηαλ δπλαηόλ) ηελ εθινγή ελόο Αιβαλνύ
κεηαλάζηε ζην Γήκν, ζηε Ννκαξρία ή θαη ζηε Βνπιή;» δήισζε ΝΑΗ ην
62,4% θαη ΟΥΗ ην 37,6% όζσλ απάληεζαλ. Γελ απάληεζε ην 52,9%. Γελ
ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θύιν.
37. Σηελ εξώηεζε: « Ση ςεθίδεηε γεληθά ζηηο Δπξσεθινγέο;» δήισζε : α. Τπέξ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), αιιά κε επηθπιάμεηο ην 59,9%, β. ΤΠΔΡ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 26,4%, δειαδή ζπλνιηθά ΤΠΔΡ ην 76,3%
θαη γ. ΚΑΣΑ ηεο Δ.Δ. ην 13,7% όζσλ απάληεζαλ. Γελ απάληεζε ην 48,7%.
ΓΖΜΟΚΟΠΖΔΗ
38. Σηελ εξώηεζε: «Πηζηεύεηε ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεκνζθνπήζεσλ (γθάινπ);»
ΛΗΓΟ δήισζε ην 66,4% , θαζόινπ ην 25,1%, δειαδή ΟΥΗ ην 91,5%, θαη
ΝΑΗ Πνιύ ην 8,5% όζσλ απάληεζαλ. Γελ απάληεζε ην 45,1%.
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
39. Σηελ εξώηεζε: «Πνην είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ην ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ ζην Διιεληθό πνιηηηθό ζύζηεκα;» δήισζε α, ε Γηαθζνξά ην
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37,6%, β. νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ην 30,7% , γ. ε θνκκαηνθξαηία ην 17,6%
θαη δ. ε νηθνγελεηνθξαηία ην 14,1%.

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Η έξεπλα απαληήζεθε θπξίσο από πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ, νη νπνίνη δήισζαλ ηα αθόινπζα:
1. Αλ θαη ζεσξνύλ ηε ιέμε «πνιηηηθή» λα είλαη ζπλώλπκε πεξηζζόηεξν κε ηηο
ιέμεηο «Κόκκαηα» θαη «Γηαθζνξά», επεξεαζκέλνη από ηε ζύγρξνλε Διιεληθή
πνιηηηθή εκπεηξία, ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο απ‟ απηνύο
πξνζσπηθά ζεκαίλεη ηε ζεηηθή Αξηζηνηειηθή έλλνηα « Φξνληίδα γηα ηα θνηλά», ελώ
γηα ιηγόηεξνπο ζεκαίλεη « βξώκηθν παηγλίδη». Οη πεξηζζόηεξνη δηαθσλνύλ κε ηε
θξάζε: “Η πνιηηηθή ηνπο αθνξά γηαηί είλαη ππόζεζε ησλ ιίγσλ θαη ηζρπξώλ”, θαη ηνπο
εθθξάδεη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο ε θξάζε «Μ‟ ελδηαθέξεη λα αγσλίδνκαη γηα λ‟
αιιάμσ ηνλ θόζκν». Με βάζε ηηο απαληήζεηο απηέο νη πξσηνεηείο καο αλ θαη θαίλεηαη
λα έρνπλ επίγλσζε όηη ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο είλαη „θνκκαηνθξαηία‟,
πηνζεηνύλ ζεηηθέο έλλνηεο γηα ηελ πνιηηηθή, απαληώληαο σο ζπλεηδεηνπνηεκέλνη
πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα θνηλά, κε ζηόρν κηα θαιύηεξε θνηλσλία,
απνξξίπηνληαο αληηιήςεηο πνιηηηθήο απαμίσζεο , απάζεηαο θαη ηδηώηεπζεο.
2.Ζ γλώκε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο γηα ηνπο Πνιηηηθνύο είλαη αξλεηηθή, ελώ γηα
ηηο Γπλαίθεο πνιηηηθνύο είλαη ζρεηηθά ζεηηθή. Αλ θαη όζνη απάληεζαλ είλαη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο, νύηε απηέο αιιά νύηε θαη νη θνηηεηέο ζα ςήθηδαλ κηα
γπλαίθα κε βαζηθό θξηηήξην ην θύιν ηεο θαη κόλν. Απηό πνπ πξνζέρνπλ
πεξηζζόηεξν ζηνπο πνιηηηθνύο: είλαη θαηά ζεηξά: πξώηα ν ιόγνο ηνπο, β. ην
θόκκα ηνπο , γ. ε εηθόλα ηνπο , θαη ηέινο δ. ην όλνκά ηνπο .Δπίζεο ε κεγάιε
πιεηνςεθία δήισζε όηη δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ σο ςεθνθόξνη ηελ απζηεξά
ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ.
3. Οη πνιηηηθέο αληηιήςεηο ηνπο ζηελ θιίκαθα Αξηζηεξάο -Γεμηάο ηνπνζεηήζεθαλ
ζπλνιηθά πεξηζζόηεξν α. ζηελ Αξηζηεξά (42,3%), ελώ β. ζην Κέληξν 30,8% θαη
γ. ζηε Γεμηά κόλν ην 13,1%. Σηελ άθξα Αξηζηεξά δήισζε ζπλνιηθά ην 13,5 % ,
ηξηπιάζην ζρεδόλ πνζνζηό αλαινγηθά νη άλδξεο από ηηο γπλαίθεο , ελώ ζηελ άθξα
δεμηά δήισζε ζπλνιηθά ην 2,6% , δηπιάζην πνζνζηό νη γπλαίθεο από ηνπο άλδξεο. Τελ
εξώηεζε απηή αξλήζεθε λα απαληήζεη ην 59,4%, ζεσξώληαο ηελ πξνθαλώο
αδηάθξηηε . κεγάιε πιεηνςεθία όζσλ απάληεζε (85,6%) δήισζε όηη δελ είλαη κέινο
ζε θάπνην πνιηηηθό θόκκα, Κνκκαηηθή Νενιαία ή Κνκκαηηθή Οξγάλσζε, ελώ
κόλν ην 14,4% δήισζε όηη είλαη. Σπκκεηνρή ζε θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε (π.ρ.
Με Κπβεξλεηηθή, πνιηηηζηηθή, νηθνινγηθή νξγάλσζε, νκάδα, θιπ δήισζε ην 35,3% ,
δειαδή ππεξδηπιάζην πνζνζηό από απηό πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζε θνκκαηηθέο
νξγαλώζεηο.
4. Πεξηζζόηεξν ζηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο δειώλνπλ όηη έρνπλ επεξεαζηεί από
ηνπο γνλείο ηνπο (53%) θαη πνιύ ιηγόηεξν από ηνπο θίινπο ηνπο, ηα ΜΜΔ , ηνπο
Γαζθάινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο ( Τελ εξώηεζε απηή 65,6 % δελ απάληεζε). Αλ
θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο όζσλ απάληεζαλ (53,8%) δήισζε όηη έρεη
ηηο ίδηεο ή παξόκνηεο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ, κόλν ην 28,2%
δήισζε όηη ςεθίδεη ό,ηη θαη νη γνλείο ηνπ, ελώ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ
θαη ησλ αλδξώλ δήισζε όηη ςεθίδεη δηαθνξεηηθά. Τηο εξσηήζεηο απηέο δελ απάληεζε
πάλσ από ηνπο κηζνύο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα.
5. Γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ελεκεξώλεηαη : αξαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (51,6% )
θαη ζπρλά ην 40,4% , ελώ θαζόινπ ην 8%. Πεξηζζόηεξν ελεκεξώλνληαη από ηελ
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ΣV (36,7%) θαη ην Internet (33,1%) , θαη κεηά από ηηο εθεκεξίδεο θαη ην
ξαδηόθσλν. Πνιηηηθέο εθεκεξίδεο δήισζε όηη δηαβάδεη αξαηά ην 38,4% θαη
ζπρλά ην 30,8%, ελώ θαζόινπ ην 30,8%. Σε πνιηηηθέο Ιζηνζειίδεο θαη Ιζηνιόγηα (
Μπινγθ) κπαίλεη ζπρλά ην 28,1%, αξαηά 29,5% θαη θαζόινπ ην 42,4%.
6. Mε ηελ ύπαξμε θαη δξάζε ησλ θνκκαηηθώλ παξαηάμεσλ ζην Παλεπηζηήκην δελ
ζπκθσλεί (ΟΥΗ) όπσο δήισζε ην 61,3% , δειαδή ε πιεηνςεθία όζσλ απάληεζε,
όκσο απόθπγε λα απαληήζεη ην 50,3% . πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο θνηηεηηθέο
ζπλειεύζεηο (ζην θνηηεηηθό ζύιινγν, ζηηο θνηηεηηθέο παξαηάμεηο, θιπ) από ιίγν
έσο πνιύ ην 59%, πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο από ηηο θνηηήηξηεο. Πνιύ κόλν ην
18%, (δηπιάζην πνζνζηό αλδξώλ από γπλαηθώλ) , ελώ θαζόινπ ην 41% ( 48,8%
γπλαηθώλ θαη 28,9% αλδξώλ).
7. Με ηηο θαηαιήςεηο ζηα Παλεπηζηήκηα δηαθσλεί ην 50,7% (απόιπηα ην 26,3% θαη
κάιινλ δηαθσλεί ην 24,4%) , ελώ ζπκθσλεί ην 49,2% ( απόιπηα ην 26,3% ) όζσλ
απάληεζαλ. Γειαδή είλαη κνηξαζκέλνη όζνη απάληεζαλ ζην ζέκα απηό ελώ δελ
απάληεζε ην 45,6%. ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο θαηαιήςεηο δελ ζπκκεηέρεη
ην 54,1% ( ην 62,5% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 40,7% ησλ αλδξώλ), ελώ ζπκκεηέρεη ιίγν
ην 27,8% έσο πνιύ ην 18,2%, πνιύ πεξηζζόηεξν δειαδή δειώλνπλ όηη ζπκκεηέρνπλ
νη άλδξεο από ηηο γπλαίθεο. Αλ ρξεηαδόηαλ ζα ζπλέρηδαλ κηα θαηάιεςε , έζησ θαη αλ
ζα έραλαλ ην αθαδεκατθό εμάκελν δήισζε ην 44,4% θαη ΟΥΗ ην 55,6% όζσλ
απάληεζαλ. ε θνηηεηηθέο δηαδειώζεηο δήισζε όηη ζπκκεηέρεη από ιίγν (35,4%)
έσο πνιύ 21,5%, δειαδή ζπλνιηθά ην 56,9% κε κεγαιύηεξν πνζνζηό αλδξώλ από
γπλαηθώλ, ελώ θαζόινπ ην 43,1% ( κε κεγαιύηεξν πνζνζηό απνρήο γπλαηθώλ από
αλδξώλ. πγθξηηηθά , νη θνηηεηέο δειώλνπλ όηη ζπκκεηέρνπλ αλαινγηθά πνιύ
πεξηζζόηεξν από ηηο θνηηήηξηεο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηηο
θηλεηνπνηήζεηο , είηε κε ηε κνξθή θαηαιήςεσλ ή δηαδειώζεσλ.
8. Δπίζεο, γεληθά κε ην θιείζηκν ησλ δξόκσλ από δηαδεισηέο δήισζε όηη
ζπλνιηθά ζπκθσλεί ην 64,9% όζσλ απάληεζαλ ( απόιπηα ην 32,7% θαη ζπκθσλεί
ιίγν ην 32,2% ) , ελώ ζπλνιηθά δηαθσλεί ην 35,2% (απόιπηα ην 17,6% θαη κάιινλ
δηαθσλεί ην 17,6%, όζσλ απάληεζαλ. Θα ρξεζηκνπνηνύζε θάπνηα κνξθή βίαο ζε κηα
δηαδήισζε ή δηακαξηπξία κόλν ην 13,2% όζσλ απάληεζαλ, (πνιύ πεξηζζόηεξν
πνζνζηό θνηηεηώλ 24,7% από ην 6,5% ησλ θνηηεηξηώλ ). Σε δξάζεηο ή
δηακαξηπξίεο κε θαιπκκέλν ην πξόζσπν δηαθσλεί ζπλνιηθά ην 78,7% (απόιπηα
ην 64,6% θαη κάιινλ δηαθσλεί ην 14,1%), ελώ ζπλνιηθά ζπκθσλεί ην 21,3% όζσλ
απάληεζαλ . Η γλώκε ηνπο γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ζπρλά πξνθαινύλ θάπνηνη ζε
παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο δήισζε όηη είλαη ζπλνιηθά αξλεηηθή ην 93,3% όζσλ
απάληεζαλ .
8.Με ην ζύλζεκα «Μπάηζνη, Γνπξνύληα, Γνινθόλνη» δήισζε λα ζπκθσλεί όηη αθνξά
: α. αξθεηνύο αζηπλνκηθνύο ην 49,8% δειαδή νη κηζνί ζρεδόλ όζσλ απάληεζαλ , β.
ειάρηζηνπο αζηπλνκηθνύο ην 32,1%, γ. θαλέλαλ 11% (12,2% ησλ γπλαηθώλ θαη ην
6,1% ησλ αλδξώλ ) θαη δ. όινπο ηνπο αζηπλνκηθνύο ην 7,2% , ( ην 14,2% ησλ
αλδξώλ θαη ην 6,1% ησλ γπλαηθώλ )., δειαδή πνιύ κεγαιύηεξν πνζνζηό θνηηεηώλ
παξά θνηηεηξηώλ ζπκθσλεί κε απηό ην ζύλζεκα γηα όινπο ηνπο αζηπλνκηθνύο
9. Οη θάκεξεο αζθαιείαο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο ελνρινύλ ζπλνιηθά ην 82,7% (Λίγν
ην 32,7% έσο πνιύ ην 50,7% όζσλ απάληεζαλ, ιίγν πεξηζζόηεξν ηνπο θνηηεηέο
53,7% από ηηο θνηηήηξηεο 48,8%. Γελ ελνρινύλ ην 16,6% όζσλ απάληεζαλ.
10. Θα έβαδαλ θαη «κέζνλ» γηα λα πεηύρνπλ έλα ζεκαληηθό ηνπο ζηόρν (π.ρ.
εύξεζε εξγαζίαο, δηνξηζκό, θιπ) δήισζε ΝΑΗ ην 41,4% , ελώ ΟΥΗ ην 58,6% %,
όζσλ απάληεζαλ.
11. ε ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: Θα
παξαθνινπζνύζε ηελ νκηιία ελόο γλσζηνύ πνιηηηθνύ ζην Παλεπηζηήκην ή αιινύ
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κε άθξσο αληίζεηεο απόςεηο από ηηο δηθέο ηνπο, δήισζε ΝΑΗ ην 78,6% (75,6%
ησλ γπλαηθώλ θαη 83,1% ησλ αλδξώλ) θαη ΟΥΗ ην 21,4% (24,4% ησλ γπλαηθώλ θαη
16,9% ησλ αλδξώλ) , Οη θνηηεηέο δειώλνπλ πεξηζζόηεξν αλερηηθνί από ηηο
θνηηήηξηεο. Θα απνδνθίκαδαλ θάπνηνλ γλσζηό πνιηηηθό νκηιεηή ζην Παλεπηζηήκην
πνπ ηνπο αγαλαθηεί κε ηηο απαξάδεθηεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο, δήισζε :
α. ΝΑΙ ην 54, 2% , πνιηηηζκέλα ρσξίο βία ην 49,7%, ΝΑΙ έληνλα ίζσο αιιά αθόκε
θαη κε βία ην 4,5% κε κεγαιύηεξν πνζνζηό θνηηεηώλ παξά νη θνηηεηξηώλ ζα
ρξεζηκνπνηνύζε βίαηε απνδνθηκαζία, θαη β. δελ ζα απνδνθίκαδε ην 45,6% όζσλ
απάληεζαλ ( ην 29,4%, θαηεγνξεκαηηθά ΟΦΙ γηαηί ζα ζεβόηαλ ην δηθαίσκα ηνπ ζηελ
ειεύζεξε έθθξαζε κέζα ζην Παλεπηζηήκην θαη ην 16,2% ΟΦΙ απιά δηόηη ζα ηνλ
αλερόηαλ.
12. Οη πνιηηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θίισλ θαη ηεο
παξέαο ηνπο, θαζόινπ δήισζε ην πνζνζηό 63,1%, ιίγν ην 32% θαη πνιύ 4,9% όζσλ
απάληεζαλ. Θα έθαλαλ κηα ζνβαξή ζρέζε κε άηνκν πνπ εκθνξείηαη από ΑΚΡΧ
Αληίζεηεο αληηιήςεηο κε απηνύο, δήισζε ΝΑΙ ην 60,2% θαη ΟΦΙ ην 39,8%
(αλαινγηθά πεξηζζόηεξν αξλεηηθέο νη θνηηήηξηεο από ηνπο θνηηεηέο).
13. Θα ςήθηδαλ (αλ ήηαλ δπλαηόλ) ηελ εθινγή ελόο Αιβαλνύ κεηαλάζηε ζην Γήκν,
ζηε Ννκαξρία ή θαη ζηε Βνπιή;» δήισζε ΝΑΗ ην 62,4% θαη ΟΦΙ ην 37,6% όζσλ
απάληεζαλ, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θύιν.
14. ηηο Δπξσεθινγέο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ : α. ζπλνιηθά ΤΠΔΡ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δ.Δ.), ην 76,3% ( Υπέξ αιιά κε επηθπιάμεηο ην 59,9%, θαη απιά Υπέξ
26,4%), θαη β. ΚΑΣΑ ηεο Δ.Δ. ην 13,7% όζσλ απάληεζαλ.
15. Σε ζρέζε κε ην αλ πηζηεύνπλ ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεκνζθνπήζεσλ (γθάινπ)
ΛΗΓΟ δήισζε ην 66,4% , θαζόινπ ην 25,1%, θαη ΝΑΗ πνιύ ην 8,5% όζσλ
απάληεζαλ.
16. Τέινο , ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην Διιεληθό πνιηηηθό ζύζηεκα» δήισζε όηη
είλαη : α, ε Γηαθζνξά ην 37,6%, β. νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ην 30,7% , γ. ε
θνκκαηνθξαηία ην 17,6% θαη δ. ε νηθνγελεηνθξαηία ην 14,1%.
πκπεξαζκαηηθά θαη ζπλνπηηθά, νη πνιηηηθέο απόςεηο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο θαζώο
θαη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, θπξίσο πξσηνεηώλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ ηεο
Σρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζρεκαηίδνπλ έλα «πνιηηηθό
πνξηξέην» αξθεηά πνιηηηθνπνηεκέλσλ λέσλ κε ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή,
αιιά κε αξλεηηθή γλώκε γηα ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο. Γειώλνπλ όηη νη πνιηηηθέο ηνπο
αληηιήςεηο ηνπνζεηνύληαη πεξηζζόηεξν ζηελ αξηζηεξά, ρσξίο λα είλαη κέιε ζε θάπνην
πνιηηηθό θόκκα, ή θνκκαηηθή νξγάλσζε, ζπκκεηέρνληαο αξθεηά ζε εζεινληηθέο
νξγαλώζεηο. Παξαδέρνληαη όηη έρνπλ επεξεαζηεί πνιηηηθά από ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά
δειώλνπλ όηη δελ ςεθίδνπλ ην ίδην αθξηβώο κε απηνύο.
Οη λένη θνηηεηέο καο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη όζνλ αθνξά ηελ παγίσζε κηαο
κεηαπνιηηεπηηθήο θνπιηνύξαο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηηο
θνκκαηηθέο παξαηάμεηο θαη ηηο θαηαιήςεηο. Πξάγκαηη, νη πεξηζζόηεξνη πνπ απάληεζαλ
δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ ύπαξμε θαη δξάζε ησλ θνκκαηηθώλ παξαηάμεσλ ζην
Παλεπηζηήκην. Γηα ηηο θαηαιήςεηο έρνπλ κνηξαζκέλεο απόςεηο θαη έλα πνζνζηό πάλσ
από ηνπο κηζνύο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο θαηαιήςεηο. Έλα
ζεκαληηθό πνζνζηό θνληά ζην 45%, πεξηζζόηεξν θνηηήηξηεο, δελ ζπκκεηέρεη ζηηο
θνηηεηηθέο θαηαιήςεηο νύηε ζηηο δηαδειώζεηο. Αλαινγηθά πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο από
ηηο θνηηήηξηεο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο θνηηεηηθέο ζπλειεύζεηο, θαηαιήςεηο θαη
δηαδειώζεηο, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία κε ζπκθσλώληαο κε βίαηεο εθδειώζεηο, κε
έρνπλ θαιπκκέλν πξόζσπν, θαη όπνπ κόλν έλα κηθξό πνζνζηό θπξίσο από θνηηεηέο ζα
ρξεζηκνπνηνύζε θάπνηα κνξθή βίαο. Οη κηζνί εθθξάδνπλ ζαθέζηαηα αξλεηηθή γλώκε
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γηα όινπο ηνπο αζηπλνκηθνύο, ζαθώο επεξεαζκέλνη από ηα γεγνλόηα ηνπ Γεθεκβξίνπ
2008, θαη νη πεξηζζόηεξνη δειώλνπλ όηη ελνρινύληαη από ηηο θάκεξεο αζθαιείαο ζε
δεκόζηνπο ρώξνπο. Δπίζεο νη πεξηζζόηεξνη δελ ζα έβαδαλ «κέζνλ» γηα λα πεηύρνπλ
έλα ζεκαληηθό ηνπο ζηόρν (π.ρ. εύξεζε εξγαζίαο, δηνξηζκό, θιπ) , ελώ έλα ζεκαληηθό
πνζνζηό 41,4% ζα έβαδε. Γειώλνπλ αξθεηά αλεθηηθνί ζηελ έθθξαζε αληηζέησλ
πνιηηηθώλ απόςεσλ από ηηο δηθέο ηνπο, αθνύ δειώλνπλ όηη ζα παξαθνινπζνύζαλ ηελ
νκηιία ελόο γλσζηνύ πνιηηηθνύ ζην Παλεπηζηήκην ή αιινύ κε άθξσο αληίζεηεο απόςεηο
από ηηο δηθέο ηνπο, θαη αλ ηνπο αγαλαθηνύζε κε ηηο απαξάδεθηεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο
ηνπο απόςεηο , ζα ηνλ απνδνθίκαδαλ πνιηηηζκέλα όκσο ρσξίο βία.
Οη πνιηηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θίισλ θαη ηεο παξέαο
ηνπο, θαη ζα έθαλαλ κηα ζνβαξή ζρέζε κε άηνκν πνπ εκθνξείηαη από άθξσο αληίζεηεο
αληηιήςεηο κε απηνύο (πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο από ηηο θνηηήηξηεο). Θα ςήθηδαλ (αλ
ήηαλ δπλαηόλ) ηελ εθινγή ελόο Αιβαλνύ κεηαλάζηε ζην Γήκν, ζηε Ννκαξρία ή θαη ζηε
Βνπιή, θαη ζηηο Δπξσεθινγέο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ζπλνιηθά ππέξ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δ.Δ.), αιιά κε επηθπιάμεηο. Γελ πηζηεύνπλ ζηελ αμηνπηζηία ησλ
δεκνζθνπήζεσλ, θαη ζεσξνύλ σο ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην Διιεληθό πνιηηηθό
ζύζηεκα θπξίσο ηε δηαθζνξά.
Γελ κπνξνύκε βέβαηα λα γεληθεύζνπκε ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο θαη λα ηηο ζεσξήζνπκε
αληηπξνζσπεπηηθέο γηα όινπο ηνπο λένπο , πξσηνεηείο θνηηεηέο ηεο ρώξαο καο . Σίγνπξα
πεξαηηέξσ κειέηε απαηηείηαη ζε πνιύ κεγαιύηεξν πιεζπζκό θνηηεηώλ ζε δηάθνξα
παλεπηζηήκηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζε πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα.
Δληνύηνηο ζεσξνύκε όηη νη απαληήζεηο ζηελ έξεπλά καο εθθξάδνπλ έλα κεγάιν κέξνο
ηεο θνηηεηηθήο λενιαίαο, ε νπνία απνηειείηαη από δπλακηθνύο θαη ελεξγνύο θνηηεηέο
θαη θνηηήηξηεο, θαη ραξαθηεξίδεηαη από σξηκόηεηα θαη αηζηνδνμία γηα ηηο δύζθνιεο
ζπλζήθεο πνπ έρεη λ‟ αληηκεησπίζεη .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ
ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ
Ποια ΛΕ Ξ Η ς ασ φζρνει αμζς ω σ ς το μυαλό ς ασ η λζξη ΠΟΛΙΣ ΙΚ Η;

[Ε Ξ ΟΤ  ΙΑ]
24%

[Β ΟΤ ΛΕ Τ Σ Ε  ]
13%

[Κ ΟΜΜΑΣ Α]
37%
[Δ ΙΑΦΘΟΡ Α]
26%

Σι ς ημαίνει για ς ασ η ΠΟΛΙΣΙΚ Η;
[Β ρώ μικο π αιγνίδι]
16%

[Φροντίδα για τα κοινά]
39%

[Αγώ νασ για την
εξους ία]
24%

[Κ ομματικόσ
ανταγω νις μόσ]
21%
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Ποιο είναι κατά τη γνώμη ς ασ το ΜΕ Γ ΑΛΤ ΣΕ Ρ Ο ΠΡ ΟΒ ΛΗΜΑ ς το
Ε λληνικό π ολιτικό ς φς τημα;
[Κ ΟΜΜΑΣΟΚ Ρ ΑΣΙΑ]
18%

[ΠΕ ΛΑΣΕ ΙΑΚ Ε 
 ΧΕ  Ε Ι ]
31%

[ΟΙΚ ΟΓ Ε ΝΕ ΙΟΚ Ρ ΑΣΙΑ]
14%

[Δ ΙΑΦΘΟΡ Α]
37%
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