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Ψηφίζω για πρώτη φορά:  

Απόψεις και στάσεις των Νέων για την Ευρώπη και τις Ευρωεκλογές 2019 [μαθητές] 

 

 

Εισαγωγή 

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του μαθήματος «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας» του τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Οι 

φοιτητές και φοιτήτριες, που συμμετείχαν στο μάθημα, μετά από πειραματική διδασκαλία 

μίας διδακτικής ώρας στο μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία» της Β’ 

Λυκείου με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωεκλογές υλοποίησαν σε μία 

διδακτική ώρα εργαστηριακή διδασκαλία σε ομάδες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής στάσης 

στις εκλογές. Στο τέλος της εργαστηριακής διδασκαλίας οι συμμετέχοντες μαθητές 

συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο καταγραφής στάσεων και απόψεων και αξιολόγησης 

σεναρίων. Η παρέμβαση αυτή υλοποιήθηκε τον Απρίλιο 2019 σε 14 Λύκεια της Θεσσαλονίκης 

και συγκεντρώθηκαν 500 ερωτηματολόγια από μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην 

υλοποίηση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τους Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων. 

Στην έρευνα ανιχνεύεται η στάση των μαθητών και μαθητριών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τον βαθμό πολιτικής γνώσης, την πολιτική κινητοποίηση, την θέση στην κλίμακα 

Δεξιά-Αριστερά, την πρόθεση στάσης στις Ευρωεκλογές, το ενδιαφέρον για την πολιτική, τις 

πηγές ενημέρωσης, τις αξίες, τις αντιλήψεις για τη Δημοκρατία καθώς και την αξιολόγηση 

των κριτηρίων (κόμματα: ιδεολογική ταυτότητα και κοσμοαντίληψη, πρόσωπα: υποψηφίους 

και πολιτικό προσωπικό, θέματα: προτάσεις πολιτικής και πρόγραμμα, συνεργασία: πρόθεση 

και διάθεση για αναζήτηση κοινών πολιτικών διακυβέρνησης) με βάση τα οποία οι πολίτες 

επιλέγουν στις εκλογές. 

Στην παρούσα παρουσίαση δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά όπως προκύπτουν από την 

αρχική επεξεργασία των δεδομένων. Η συγκριτική αξιολόγηση και σύνθετες επεξεργασίες 

θα παρουσιαστούν στο διεθνές συνέδριο IFCS2019 που γίνεται στη Θεσσαλονίκη 26-

29/8/2019 (http://ifcs2019.gr). 

  

http://ifcs2019.gr/
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Στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στις 26 Μαΐου 2019 πρόκειται να γίνουν οι εκλογές για την εκλογή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση; 

 Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμφωνώ  Ούτε, 

ούτε 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
3 35 44 11 7 

Δεν υπάρχει, ουσιαστικά, κοινή 

Ευρωπαϊκή πολιτική. Η κάθε 

Χώρα κοιτάει το δικό της 

συμφέρον. 

17 45 15 12.5 1.5 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

έπρεπε να έχει περισσότερη 

δύναμη. 

13 35 38.5 11 2.5 

Η γνώμη της Ελλάδας μετράει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
7.5 22 27 34 9.5 

Νιώθω ότι η προσωπική μου 

γνώμη ΔΕΝ μετράει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

23 30.5 26.5 15 5 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 

έχουμε περισσότερη ανάμειξη στις 

αποφάσεις.  

38.5 47.5 11 2 1 

Αισθάνομαι ότι έχω αρκετή 

πληροφόρηση για τους θεσμούς 

και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

1.5 15 28.5 42 13 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπιστεύονται την ΕΕ (38%), εκτιμούν ότι δεν υπάρχει κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτική (62%), πιστεύουν ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να έχει 

μεγαλύτερη δύναμη (48%) και οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ανάμειξη 

στις αποφάσεις (86%). Αισθάνονται ότι δεν είναι πληροφορημένοι για τους θεσμούς και τις 

πολιτικές (55%) και εκτιμούν ότι η γνώμη της Χώρας μας (43.5%) και η προσωπική τους γνώμη 

(53.5%) δεν μετρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται θετικές 

και αρνητικές στάσεις όσον αφορά τα παραπάνω 
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Πολιτική ενημέρωση 

Από τον συνδυασμό τεσσάρων ερωτήσεων κατασκευάστηκε ένας σύνθετος δείκτης που 

αποτυπώνει το βαθμό πολιτικής ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών. Ποσοστό 62% 

αναγνωρίζει τον Έλληνα επίτροπο (Δ. Αβραμόπουλος), ποσοστό 85.5% γνωρίζει ότι η ηλικία 

για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου έχει γίνει 17 ετών, ποσοστό 73% γνωρίζει τον αριθμό 

Ευρωβουλευτών της Ελλάδας (21).  

 Από τον παρακάτω κατάλογο έξι πολιτικών, ποσοστό 43% αναγνωρίζει έναν Ευρωβουλευτή, 

19.5% δύο και 9.5% τρεις.   Σημειώνουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα δηλώνει το πολύ 

τέσσερεις από τους παρακάτω (94%) και μόνο 5% δεν επιλέγει κανέναν. Στον παρακάτω 

πίνακα δίνεται το ποσοστό μαθητών και μαθητριών που δηλώνει κάθε ένα από τα παρακάτω 

πολιτικά πρόσωπα ως Ευρωβουλευτή. 

Ποιοι από τους παρακάτω έχουν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

εκλογές του 2014; (σημειώστε για όσους ισχύει) 

 

Θεόδωρος Ζαγοράκης  55% 

Γεώργιος Επιτήδειος  23.5% 

Απόστολος Γκλέτσος  35.5% 

Γιάνης Βαρουφάκης  49% 

Εύα Καϊλή  31.5% 

Μαριάννα Βαρδινογιάννη  38.5% 

 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Δεν υπάρχει, ουσιαστικά, κοινή Ευρωπαϊκή 
πολιτική. Η κάθε Χώρα κοιτάει το δικό της …

Αισθάνομαι ότι έχω αρκετή πληροφόρηση για 
τους θεσμούς και τις πολιτικές της …

Νιώθω ότι η προσωπική μου γνώμη ΔΕΝ 
μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γνώμη της Ελλάδας μετράει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει 
περισσότερη δύναμη.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουμε 
περισσότερη ανάμειξη στις αποφάσεις. 

Στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Θετικά Αρνητικά
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Ο δείκτης πολιτικής γνώσης δείχνει ότι ποσοστό 51.7% των μαθητών και μαθητριών είναι 

επαρκώς ενημερωμένο ενώ 13.3% δεν είναι. 

 

 Κανένα (Σωστό) 2,1 

1 Σωστό 11,2 

2 Σωστά 35,0 

3 Σωστά 39,0 

4 Σωστά  12,7 

Σύνολο 100,0 

 

Αυτοτοποθέτηση Αριστερά-Δεξιά 

Η αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα παρουσιάζει κανονική κατανομή (μέση τιμή 5.24).  
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Όσον αφορά την πρόθεση στάσης στις εκλογές ποσοστό 72.8% δηλώνει ότι προτίθεται να 

ψηφίσει, 10.4% ότι επιλέγει άκυρο/λευκό, 13.3% ότι θα απέχει και 3.5% δεν απαντά. Από το 

σύνολο των μαθητών και μαθητριών έχει αφαιρεθεί το ποσοστό 1% που δηλώνει ότι δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου. 

 

  

 

Ποσοστό 40% των μαθητών και μαθητριών δηλώνει ότι ενδιαφέρεται (πολύ και αρκετά) για 

την πολιτική, ποσοστό 46.5% λίγο και 12.5% καθόλου. 

Αιτιολόγηση στάσης 

Από το σύνολο των μαθητών που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν ποσοστό 16% δεν αιτιολογεί την 

απόφαση του. Από τους υπόλοιπους (πολλαπλή επιλογή) ποσοστό 50% διότι έχει ευθύνη, 

43.2% δηλώνει για εμπειρία συμμετοχής, 26.5% αναφέρεται στην ιδιότητα του πολίτη, 28.8% 

αναφέρεται σε συλλογική ευθύνη και το 18.7% προβάλλει την συμβολή στο μέλλον.  

Από όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άκυρο/λευκό ή ότι θα απέχουν ποσοστό 31.8% δεν 

αιτιολογεί την απόφαση του. Από τους υπόλοιπους ποσοστό 38.8% δηλώνει ότι δεν έχει 

δυνατότητα διαμόρφωσης άποψης, 31.3% ότι έχει ανεπαρκή πληροφόρηση και 27.5% ότι 

δεν έχει εμπιστοσύνη στα κόμματα και τους πολιτικούς. 

  

Θα ψηφίσω
72%

Άκυρο-
Λευκό
10%

Αποχή
13%

ΔΓ/ΔΑ
4%

Δεν έχω 
δικαίωμα

1%

Στάση στις Ευρωεκλογές



 Παρουσίαση έρευνας « Ψηφίζω για 1η φορά», Θεσσαλονίκη 13/5/2019 

 

7 
 

Όσον αφορά τη μορφή πολιτικής κινητοποίησης συλλογικές μορφές κινητοποίησης επιλέγει 
ποσοστό 19%, ποσοστό 20% επιλέγει να δραστηριοποιηθεί μέσω των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης, ποσοστό 21% επιλέγει την ατομική διαμεσολάβηση  και ποσοστό 40% δεν 
κινητοποιείται. 

 

 

Πηγές ενημέρωσης 

Ποσοστό 5% δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται για την πολιτική. Από τους υπόλοιπους μαθητές 

και μαθήτριες που δηλώνουν τις δύο κύριες πηγές ενημέρωσης τους πρώτη κατά σειρά πηγή 

αναδεικνύονται τα μέσα ενημέρωσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο: 53%) και δεύτερη η 

οικογένεια (43.5%). Ένας στους τρεις (34%) ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και ένας στους τέσσερεις από το Internet. Ο κοινωνικός περίγυρος είναι πηγή 

ενημέρωσης για το 14.5% και για το 5% εφημερίδες και περιοδικά αποτελούν πηγή 

ενημέρωσης.  

 

Απευθύνομαι 
προσωπικά 

στους 
αρμόδιους

21%

Παίρνω μέρος 
μαζί με άλλους 

σε 
κινητοποιήσεις 

συλλογικά

19%Δραστηρ
ιοποιούμ
αι μέσω 

των 

Αφήνω τους 
αρμόδιους να 

κάνουν την 
δουλειά τους

24%

Δε γνωρίζω/ 
Δεν απαντώ

16%

Μορφή πολιτικής κινητοποίησης 

0 10 20 30 40 50 60

Εφημερίδες, Περιοδικά

Τους φίλους μου, τον κοινωνικό μου περίγυρο

Ηλεκτρονικές Εφημερίδες, site και γενικά από 
το Ίντερνετ

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram, κλπ)

Την οικογένεια μου, τους συγγενείς μου

Τηλεόραση, Ραδιόφωνο

Πηγές ενημέρωσης (δύο κύριες %)
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Αντιλήψεις για τη Δημοκρατία  

Χωρίς να αποκαλύπτονται ιδιαίτερες στάσεις, στην πρώτη θέση τοποθετείται η συμβολική 

απεικόνιση της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας (46%) και πάνω από 30% τοποθετούνται 

κατά σειρά οι απεικονίσεις της «Αρχαίας Ελλάδας» (38.5%), της «Διαμαρτυρίας» (37%), της 

«Άμεσης-συμμετοχής» (36%) και της «Άμεσης Δημοκρατίας» (31%). 
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Αξίες 

Οι ατομικές αξίες (naturalist) αναδεικνύονται σε σχέση με τις αξίες εξωτερίκευσης 

(expressivist)  
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Κριτήρια επιλογής 

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο σεναρίων 

ώστε να αποτυπωθεί η βαρύτητα κάθε κριτηρίου και η σημαντικότητα κάθε στάθμης του. Τα 

κριτήρια που αξιολογήθηκαν ήταν το κόμμα (ιδεολογικές αρχές και κοσμοαντίληψη), τα 

πρόσωπα (υποψήφιοι και πολιτικό προσωπικό), τα θέματα (προγραμματικές και πολιτικές 

προτάσεις) και η συνεργασία (με την έννοια της θετικής ή αρνητικής διάθεση των 

συνδυασμών). Από την ανάλυση προκύπτει ως σημαντικότερος παράγοντας το «κόμμα» 

(30.6%), επόμενος σε σημασία η «συνεργασία»  (28%), τα «θέματα» (24.2%) και τα 

«πρόσωπα» (17%). Το παραπάνω σημαίνει ότι ο μαθητής για να αποφασίσει εξετάζει κατά 

σειρά τις ιδεολογικές αρχές των κομμάτων, την θέση τους όσον αφορά την συνεργασία, τις 

προγραμματικές τους θέσεις και τελικά τους υποψηφίους και το πολιτικό προσωπικό. Από 

τους 16 συνδυασμούς εκείνος που έχει την μεγαλύτερη «χρησιμότητα» στην επιλογή είναι 

(προφανώς) η προσοχή και των τεσσάρων. Παρακάτω δίνονται οι δύο βασικοί πίνακες όπως 

προκύπτουν από την ανάλυση μέσω της μεθόδου conjoint  analysis. 

 

Σημαντικότητα 

Κόμματα 30,654 

Πρόσωπα 17,104 

Θέματα 24,241 

Συνεργασία 28,001 

 

Χρησιμότητα 

 Εκτίμηση 

Κόμματα Ισχυρή ,863 

Ασθενής -,863 

Πρόσωπα Ισχυρή ,167 

Ασθενής -,167 

Θέματα Ισχυρή ,465 

Ασθενής -,465 

Συνεργασία Ισχυρή ,798 

Ασθενής -,798 

Σταθερά 4,498 
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Ψηφίζω για πρώτη φορά: 

Απόψεις και στάσεις των Νέων για την Ευρώπη και τις Ευρωεκλογές 2019 [φοιτητές] 

 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα παρουσίαση αφορά στα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές 

Επιστήμες» του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2019 από φοιτητές 

που συμμετείχαν στο μάθημα. Οι φοιτητές λειτούργησαν ως ερευνητές, και βάση 

δειγματοληπτικού πλαισίου συγκέντρωσαν ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τυχαίο 

δείγμα φοιτητών του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 3.788 

φοιτητές όλων των τμημάτων και των σχολών του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ. 

Στην έρευνα ανιχνεύεται η στάση των νέων φοιτητών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τον βαθμό πολιτικής γνώσης, την πολιτική κινητοποίηση, την θέση στην κλίμακα Δεξιά-

Αριστερά, την πρόθεση στάσης στις Ευρωεκλογές, το ενδιαφέρον για την πολιτική, τις πηγές 

ενημέρωσης, τις αξίες, τις αντιλήψεις για τη Δημοκρατία καθώς και την αξιολόγηση των 

κριτηρίων (κόμματα: ιδεολογική ταυτότητα και κοσμοαντίληψη, πρόσωπα: υποψηφίους και 

πολιτικό προσωπικό, θέματα: προτάσεις πολιτικής και πρόγραμμα, συνεργασία: πρόθεση και 

διάθεση για αναζήτηση κοινών πολιτικών διακυβέρνησης) με βάση τα οποία οι πολίτες 

επιλέγουν στις εκλογές. 

Στην παρούσα παρουσίαση δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά όπως προκύπτουν από την 

αρχική επεξεργασία των δεδομένων. Η συγκριτική αξιολόγηση και σύνθετες επεξεργασίες θα 

παρουσιαστούν στο διεθνές συνέδριο IFCS2019 που γίνεται στη Θεσσαλονίκη 26-29/8/2019 

(http://ifcs2019.gr). 

  

http://ifcs2019.gr/
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Προβλήματα στο Πανεπιστήμιο 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πέντε σπουδαιότερα προβλήματα του τμήματος σας;  

 

ΑΠΘ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με υψηλή συχνότητα επιλέγουν ως σημαντικότερα 

προβλήματα στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν την έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης 

(49%), την έλλειψη χρηματοδότησης (46%), την έλλειψη καθαριότητας (41%). Με 33% 

ακολουθούν οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ο εξοπλισμός των 

εργαστηρίων 

8%

12%

15%

15%

18%

21%

22%

25%

26%

27%

29%

33%

33%

41%

46%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Διδακτική επάρκεια του προσωπικού

Παρκάρισμα

Ο συνδικαλισμός

Μικρός αριθμός ειδικεύσεων στις …

Ο μεγάλος αριθμός εισακτέων

Πληροφόρηση

Ο ανεπαρκής αριθμός  διδακτικού προσωπικού

Συγκοινωνίες

Κοινόχρηστοι χώροι

Η έλλειψη επικοινωνίας διδασκόντων-…

Εξοπλισμός των εργαστηρίων

Προοπτικές Επαγγελματικής αποκατάστασης

Καθαριότητα

Χρηματοδότηση

Ασφάλεια-έλλειψη αστυνόμευσης

τα πέντε σπουδαιότερα προβλήματα του τμήματος σας
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ΠΑΜΑΚ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με υψηλή συχνότητα επιλέγουν ως σημαντικότερα 

προβλήματα στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν τον μεγάλο αριθμό εισακτέων (41%), την 

έλλειψη επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκομένων (38%), τις συγκοινωνίες (31%). Με 33% 

ακολουθούν η χρηματοδότηση και η πληροφόρηση. 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Καθαριότητα

Ο ανεπαρκής αριθμός διδακτικού προσωπικού

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Διδακτική επάρκεια του προσωπικού

Ασφάλεια-έλλειψη αστυνόμευσης

Ανεπαρκής οργάνωση σπουδών

Αισθητική κτιρίων

Κοινόχρηστοι χώροι

Μικρός αριθμός ειδικεύσεων στις μεταπτυχιακές …

Ο συνδικαλισμός

Προοπτικές Επαγγελματικής αποκατάστασης

Παρκάρισμα

Εξοπλισμός των εργαστηρίων

Πληροφόρηση

Χρηματοδότηση

Συγκοινωνίες

Η έλλειψη επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκομένων

Ο μεγάλος αριθμός εισακτέων
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26%
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31%
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Τα πέντε σπουδαιότερα προβλήματα του τμήματος σας
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Αυτοτοποθέτηση Αριστερά-Δεξιά 

Η αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα παρουσιάζει κανονική κατανομή (μέση τιμή 4,77).  

 
 
Σχετικά με την πρόθεση στάσης στις εκλογές το 50% των φοιτητών/τριών δηλώνει ότι 

προτίθεται να ψηφίσει (από αυτούς το 33% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιον 

συνδυασμό), 14% ότι επιλέγει άκυρο/λευκό, 36% ότι θα απέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Θα ψηφίσω 
50%

Άκυρο/Λευκό 
14%

Θα απέχω 
36%

Στάση στις Ευρωεκλογές
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Στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στις 26 Μάϊου 2019 πρόκειται να γίνουν οι εκλογές για την εκλογή των αντιπροσώπων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 συμφωνώ 

απόλυτα 

συμφωνώ ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

διαφωνώ διαφωνώ 

απόλυτα 

Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 26 40 18 10 

Δεν υπάρχει ουσιαστικά κοινή Ευρωπαϊκή 

πολιτική. Η κάθε χώρα κοιτάει το δικό της 

συμφέρον. 

17 43 25 11 3 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει 

περισσότερη δύναμη. 

11 35 35 12 5 

Η γνώμη της Ελλάδας μετράει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
3 12 26 41 18 

Νιώθω ότι η προσωπική μου γνώμη ΔΕΝ 

μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
33 35 19 8 3 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουμε 

περισσότερη ανάμειξη στη διαμόρφωση της 

πολιτικής.  

27 49 17 4 2 

Αισθάνομαι ότι έχω αρκετή πληροφόρηση για 

τους θεσμούς και τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4 14 29 38 14 

 

Οι νέοι φαίνεται να εμπιστεύονται την ΕΕ (31%) με ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό να μην 

δείχνει εμπιστοσύνη (28%), εκτιμούν ότι δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική (60%), 

πιστεύουν ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να έχει μεγαλύτερη δύναμη (46%) και οι 

Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ανάμειξη στις αποφάσεις (76%). 

Αισθάνονται ότι δεν είναι πληροφορημένοι για τους θεσμούς και τις πολιτικές (52%) και 

εκτιμούν ότι η γνώμη της Χώρας μας (59%) και η προσωπική τους γνώμη (68%) δεν μετρούν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται θετικές και αρνητικές στάσεις 

όσον αφορά τα παραπάνω. 

 
 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Νιώθω ότι η προσωπική μου γνώμη ΔΕΝ μετράει …

Δεν υπάρχει, ουσιαστικά, κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική. …

Η γνώμη της Ελλάδας μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αισθάνομαι ότι έχω αρκετή πληροφόρηση για τους …

Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει …

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουμε περισσότερη …

Στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Θετικά Αρνητικά
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Πολιτική ενημέρωση  

Από τον συνδυασμό τεσσάρων ερωτήσεων κατασκευάστηκε ένας σύνθετος δείκτης που 

αποτυπώνει το βαθμό πολιτικής ενημέρωσης των νέων φοιτητών και φοιτητριών. Ποσοστό 

58% αναγνωρίζει τον Έλληνα επίτροπο (Δ. Αβραμόπουλος), ποσοστό 30% γνωρίζει ότι η 

ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου έχει γίνει 17 ετών, ποσοστό 41% γνωρίζει τον 

αριθμό Ευρωβουλευτών της Ελλάδας (21).  

 Από τον παρακάτω κατάλογο έξι πολιτικών ποσοστό 35% αναγνωρίζει έναν Ευρωβουλευτή, 

32% δύο και 11% τρεις.   Σημειώνουμε οι νέοι στο σύνολό τους δηλώνουν το πολύ τέσσερεις 

από τους παρακάτω (92%) και μόνο 6% δεν επιλέγει κανέναν. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται 

το ποσοστό μαθητών και μαθητριών που δηλώνει κάθε ένα από τα παρακάτω πολιτικά 

πρόσωπα ως Ευρωβουλευτή. 

Ποιοι από τους παρακάτω έχουν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

εκλογές του 2014; (σημειώστε για όσους ισχύει) 

 

Θεόδωρος Ζαγοράκης  55% 

Γεώργιος Επιτήδειος  25% 

Απόστολος Γκλέτσος  16% 

Γιάνης Βαρουφάκης  27% 

Εύα Καϊλή  49% 

Μαριάννα Βαρδινογιάννη  18% 

 

Ο δείκτης πολιτικής γνώσης δείχνει ότι ποσοστό 16% των φοιτητών και φοιτητριών είναι 

επαρκώς ενημερωμένο ενώ 57% δεν είναι. 

 

 Κανένα (Σωστό) 22% 

1 Σωστό 35% 

2 Σωστά 27% 

3 Σωστά 12% 

4 Σωστά  4% 

Σύνολο 100,0 

 

Ποσοστό 41% των φοιτητών και φοιτητριών δηλώνει ότι ενδιαφέρεται (πολύ και αρκετά) για 

την πολιτική, ποσοστό 42,5% λίγο και 16% καθόλου. 
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Όσον αφορά τη μορφή πολιτικής κινητοποίησης συλλογικές μορφές κινητοποίησης επιλέγει ποσοστό 

17,5%, ποσοστό 13% επιλέγει να δραστηριοποιηθεί μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 

ποσοστό 30% επιλέγει την ατομική διαμεσολάβηση  και ποσοστό 23,5% δεν κινητοποιείται. 

 

 

Πηγές ενημέρωσης 

Ποσοστό 6% δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται για την πολιτική. Από τους υπόλοιπους νέους 

και νέες που δηλώνουν τις δύο κύριες πηγές ενημέρωσης τους πρώτη κατά σειρά πηγή 

αναδεικνύονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο: 47%) και 

δεύτερη οι διαδικτυακές πηγές όπως, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ιστοσελίδες και γενικά το 

διαδίκτυο (46%). Εξίσου υψηλό ποσοστό προτίμησης στην ενημέρωση έχουν και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (41,5%). Η οικογένεια αποτελεί πηγή ενημέρωσης για το 26% των 

νέων. Ο κοινωνικός περίγυρος είναι πηγή ενημέρωσης για το 18% και το 16,5% 

ενημερώνεται από εφημερίδες και περιοδικά.  

 

Απευθύνομαι 
προσωπικά στους 

αρμόδιους 
36%

Παίρνω μέρος μαζί 
με άλλους σε 

κινητοποιήσεις 
συλλογικά 

21%

Δραστηριοποι
ούμαι μέσω 
των Μέσων 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

15%

Αφήνω τους 
αρμόδιους να 

κάνουν την 
δουλειά τους 

28%

Μορφή πολιτικής κινητοποίησης 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Εφημερίδες, Περιοδικά

Τους φίλους μου, τον κοινωνικό μου 
περίγυρο

Την οικογένεια μου, τους συγγενείς μου

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram, κλπ)

Ηλεκτρονικές Εφημερίδες, site και γενικά 
από το Ίντερνετ

Τηλεόραση, Ραδιόφωνο

Πηγές ενημέρωσης (δύο κύριες %)
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Αντιλήψεις για τη Δημοκρατία  

Χωρίς να αποκαλύπτονται ιδιαίτερες στάσεις, στην πρώτη θέση τοποθετείται η συμβολική 

απεικόνιση της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας (42%) και πάνω από 40% τοποθετούνται 

κατά σειρά οι απεικονίσεις της «Αρχαίας Ελλάδας» (41%), της «Άμεσης-συμμετοχής» (40%) 

ενώ πάνω από 30% επιλέγεται η απεικόνιση της «Διαμαρτυρίας» (31%). 

 

 

 

 

01 (31%) Διαμαρτυρία 02 (41%) Αρχαία Ελλάδα 03 (25%) Άμεση 

 

 

 

 

 

04 (20%) e-δημοκρατία 05 (42%) Αντιπροσωπευτική 06 (6%) Εξέγερση 

 

 

 

 

07 (22%) Αντιπροσώπευση 08 (40%) Άμεση-συμμετοχή 09 (9%) Ατομικές 

 

   

10 (17%) Εξέγερση 11 (20%) Διαμαρτυρία 12 (12%) Χριστιανισμός 
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Αξίες 

Οι ατομικές αξίες (naturalist) αναδεικνύονται σε σχέση με τις αξίες εξωτερίκευσης 

(expressivist)  

   

01 (4%) Expressivist 02 (11%) Expressivist 03 (24%) christian 

  

 

04 (8%) army 05 (18%) naturalist 06 (20%) moon exploration 

 

 
 

 

07 (52%) spirituality 08 (44%) Naturalist 09  (43%) Naturalist 

 
 

 

 

 

10 (21%) spirituality 11 (17%) Expressivist 12 (37%) Naturalist 
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Κριτήρια επιλογής 

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο σεναρίων 

ώστε να αποτυπωθεί η βαρύτητα κάθε κριτηρίου και η σημαντικότητα κάθε στάθμης του. Τα 

κριτήρια που αξιολογήθηκαν ήταν το κόμμα (ιδεολογικές αρχές και κοσμοαντίληψη), τα 

πρόσωπα (υποψήφιοι και πολιτικό προσωπικό), τα θέματα (προγραμματικές και πολιτικές 

προτάσεις) και η συνεργασία (με την έννοια της θετικής ή αρνητικής διάθεση των 

συνδυασμών). Από την ανάλυση προκύπτει ως σημαντικότερος παράγοντας η «συνεργασία» 

(29,6%) και ακολουθεί με εξίσου υψηλή σημασία το «κόμμα» (29,1%). Επόμενο σε σημασία 

κριτήριο είναι τα «θέματα» (23,3%) και τα «πρόσωπα» (18%). Το παραπάνω σημαίνει ότι ο 

νέος/α για να αποφασίσει εξετάζει κατά σειρά την θέση των κομμάτων όσον αφορά την 

συνεργασία, τις ιδεολογικές τους αρχές, τις προγραμματικές τους θέσεις και τελικά τους 

υποψηφίους και το πολιτικό προσωπικό. Από τους 16 συνδυασμούς εκείνος που έχει την 

μεγαλύτερη «χρησιμότητα» στην επιλογή είναι (προφανώς) η προσοχή και των τεσσάρων. 

Παρακάτω δίνονται οι δύο βασικοί πίνακες όπως προκύπτουν από την ανάλυση μέσω της 

μεθόδου conjoint  analysis. 

Σημαντικότητα 

Κόμματα 29,109 

Πρόσωπα 18,006 

Θέματα 23,329 

Συνεργασία 29,556 

 

Χρησιμότητα 

 Εκτίμηση 

Κόμματα Ισχυρή ,574 

Ασθενής -,574 

Πρόσωπα Ισχυρή ,070 

Ασθενής -,070 

Θέματα Ισχυρή ,268 

Ασθενής -,268 

Συνεργασία Ισχυρή ,735 

Ασθενής -,735 

Σταθερά 4,500 

 


