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Έρευνα για την ανίχνευση της διαιρετικής τομής 

μεταξύ “παλιού” και “νέου” στην ελληνική κοινωνία 

10 – 15 Νοεμβρίου 2017 

σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών  

 η ταυτότητα της έρευνας 

Ποσοτική Έρευνα με προσωπική τηλεφωνική 

συνέντευξη και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 

ProRata A.E. Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης και 

Εφαρμογών Επικοινωνίας 

(Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ: 56) 

Γενικός πληθυσμός άνω των 18 ετών 

Γεωγραφική κάλυψη: Σύνολο επικράτειας 

Μέγιστο +/3,1% 

σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 

95%  

10 – 15 Νοεμβρίου 

2017 

1000 ερωτηματολόγια 

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με αναλογική 

αντιπροσώπευση αστικών και αγροτικών περιοχών 

και ποσοστώσεις σε φύλο και ηλικία 

25 ερευνητές  

2 επόπτες 
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Δημογραφικά στοιχεία 

01 

48 

52 

φύλο 

Άνδρες 

Γυναίκες 
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11 
16 17 19 

16 
21 

18 – 24 ετών 25 – 34 ετών 35 – 44 ετών 45 – 54 ετών 55 – 64 ετών Άνω των 65 

ηλικία 

1 

36 

43 

20 

ΔΞ/ΔΑ 

Ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Μέση εκπαίδευση (Λύκειο & Τεχνικές, 

Επαγγελματικές Σχολές) 

Υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό/Γυμνάσιο) 

μόρφωση 
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0 

10 

4 

12 

26 

20 

28 

ΔΞ/ΔΑ 

ΑΝΕΡΓΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/ΕΜΠΟΡΟΣ/ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ 

απασχόληση 

Διάκριση “Παλιού-Νέου”  

02 
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Συχνά σε όλους τους τομείς της ζωής μας γίνεται λόγος για το «παλιό» και το «νέο». Εσείς 
προσωπικά, όχι μόνο αυτήν την περίοδο αλλά γενικά, σε καθέναν από τους τομείς της 
ζωής σας προτιμάτε τη σταθερότητα ή την αλλαγή; 

74 

24 

2 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΔΞ/ΔΑ 

Επαγγελματική ζωή 

Συχνά σε όλους τους τομείς της ζωής μας γίνεται λόγος για το «παλιό» και το «νέο». Εσείς 
προσωπικά, όχι μόνο αυτήν την περίοδο αλλά γενικά, σε καθέναν από τους τομείς της 
ζωής σας προτιμάτε τη σταθερότητα ή την αλλαγή; 

59 

40 

1 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΔΞ/ΔΑ 

Καταναλωτικές συνήθειες 
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Θεωρείτε ότι η διάκριση «παλιού» και «νέου» στην πολιτική, έχει νόημα; 

46 

51 

3 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θεωρείτε ότι η διάκριση «παλιού» και «νέου» στην πολιτική, έχει νόημα; 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΥΡΙΖΑ 70 30 

ΝΔ 52 46 

βάσει του κόμματος που 

δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν 
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Θεωρείτε ότι η διάκριση «παλιού» και «νέου» στην πολιτική, έχει νόημα; 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΥΡΙΖΑ 56 43 

ΝΔ 47 50 

βάσει του κόμματος που 

ψήφισαν τον Σεπτέμβριο 2015 

6 

1 

10 

23 

38 

22 

ΔΞ/ΔΑ 

Άλλο (αυθ.) 

…δημιουργία νέων πολιτικών 

κομμάτων 

…ρήξη με τη διαφθορά και τη 

διαπλοκή 

...καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα 

προβλήματα των ανθρώπων 

…νέοι σε ηλικία άνθρωποι στα 

πολιτικά αξιώματα 

Το «νέο» στην πολιτική σημαίνει κυρίως (μία επιλογή) : 
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7 

2 

7 

23 

36 

25 

5 

1 

10 

25 

40 

20 

6 

0 

13 

21 

41 

19 

ΔΞ/ΔΑ 

Άλλο (αυθ.) 

…δημιουργία νέων πολιτικών 

κομμάτων 

…ρήξη με τη διαφθορά και τη 

διαπλοκή 

...καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα 

προβλήματα των ανθρώπων 

…νέοι σε ηλικία άνθρωποι στα 

πολιτικά αξιώματα 

18-34

35-54

Άνω των 55 

Το «νέο» στην πολιτική σημαίνει κυρίως (μία επιλογή) : 

βάσει ηλικίας 

4 

2 

7 

28 

44 

15 

6 

1 

11 

21 

39 

22 

6 

1 

13 

19 

28 

33 

ΔΞ/ΔΑ 

Άλλο (αυθ.) 

…δημιουργία νέων πολιτικών 

κομμάτων 

…ρήξη με τη διαφθορά και τη 

διαπλοκή 

...καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα 

προβλήματα των ανθρώπων 

…νέοι σε ηλικία άνθρωποι στα 

πολιτικά αξιώματα 

Υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

(Δημοτικό/Γυμνάσιο) 

Μέση εκπαίδευση 

(Λύκειο & Τεχνικές, 

Επαγγελματικές Σχολές) 

Ανώτερη εκπαίδευση 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Το «νέο» στην πολιτική σημαίνει κυρίως (μία επιλογή) : 

βάσει μόρφωσης 
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Το «νέο» στην πολιτική σημαίνει κυρίως (μία επιλογή) : 

  

…νέοι σε ηλικία 
άνθρωποι στα 

πολιτικά 
αξιώματα 

...καινοτόμες 
ιδέες και λύσεις 

για τα 
προβλήματα 

των 
ανθρώπων 

…ρήξη με τη 
διαφθορά και 
τη διαπλοκή 

…δημιουργία 
νέων πολιτικών 

κομμάτων 

ΣΥΡΙΖΑ 13 41 40 6 

ΝΔ 19 42 22 9 

ΑΚΥΡΟ/ ΛΕΥΚΟ 23 42 14 17 

ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ 24 33 18 12 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ 26 37 25 7 

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΩ 

21 26 19 21 

βάσει του κόμματος που 

δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν 

Το «νέο» στην πολιτική σημαίνει κυρίως (μία επιλογή) : 

  

…νέοι σε ηλικία 
άνθρωποι στα 

πολιτικά 
αξιώματα 

...καινοτόμες 
ιδέες και λύσεις 

για τα 
προβλήματα 

των 
ανθρώπων 

…ρήξη με τη 
διαφθορά και 
τη διαπλοκή 

…δημιουργία 
νέων πολιτικών 

κομμάτων 

ΣΥΡΙΖΑ 18 41 31 7 

ΝΔ 29 35 21 9 

βάσει του κόμματος που 

ψήφισαν τον Σεπτέμβριο 

2015 
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Στάση απέναντι σε αξίες της 
πολιτικής 

03 

71 

26 

3 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες αξίες και έννοιες που χρησιμοποιούμε συχνά όταν μιλάμε για 
την πολιτική και την οικονομία και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές, αν τη 
θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Αλληλεγγύη 
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11 

71 

28 

1 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες αξίες και έννοιες που χρησιμοποιούμε συχνά όταν μιλάμε για 
την πολιτική και την οικονομία και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές, αν τη 
θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Ασφάλεια 

66 

31 

3 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες αξίες και έννοιες που χρησιμοποιούμε συχνά όταν μιλάμε για 
την πολιτική και την οικονομία και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές, αν τη 
θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Κοινωνική δικαιοσύνη 
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34 

52 

14 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες αξίες και έννοιες που χρησιμοποιούμε συχνά όταν μιλάμε για 
την πολιτική και την οικονομία και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές, αν τη 
θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Νεοφιλελευθερισμός 

Στάση απέναντι σε θεσμούς και 
μορφές οργάνωσης της 

κοινωνίας 

04 
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13 

32 

65 

3 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Κόμματα 

20 

74 

6 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Συνδικάτα 
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42 

53 

5 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Συνεταιρισμοί και 

συνεργατικά σχήματα 

66 

29 

5 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Πολυκομματική κυβέρνηση 
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15 

54 
41 

5 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Δημοψήφισμα 

49 
49 

2 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιους θεσμούς και μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και θα 
ήθελα και πάλι να μου πείτε για καθέναν από αυτούς, αν τον θεωρείτε επίκαιρο ή 
παρωχημένο.  

Απεργία 
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Στάση απέναντι σε δημόσιες 
πολιτικές 

05 

62 

29 

9 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες δημόσιες πολιτικές και θα ήθελα, αντίστοιχα, να μου πείτε για 
καθεμία από αυτές, αν τη θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Κατοχύρωση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων 
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70 

27 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες δημόσιες πολιτικές και θα ήθελα, αντίστοιχα, να μου πείτε για 
καθεμία από αυτές, αν τη θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Ισχυρό κράτος πρόνοιας 

70 

28 

2 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες δημόσιες πολιτικές και θα ήθελα, αντίστοιχα, να μου πείτε για 
καθεμία από αυτές, αν τη θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Δημόσια και δωρεάν 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
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18 

58 

38 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ 

ΔΞ/ΔΑ 

Θα σας διαβάσω κάποιες δημόσιες πολιτικές και θα ήθελα, αντίστοιχα, να μου πείτε για 
καθεμία από αυτές, αν τη θεωρείτε επίκαιρη ή παρωχημένη. 

Δημόσιες επενδύσεις  

Διεύθυνση    Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Παλαιολόγου Μπενιζέλου 7,  prorata@prorata.gr 

10556, Αθήνα  

 

Τηλέφωνο     Website 

 +30 211 103 1900   prorata.gr  

Διεύθυνση   Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Ζαλοκώστα 8,   info@enainstitute.org 

10671, Αθήνα 

 

Τηλέφωνο   Website 

+30 210 364 7912  enainstitute.org 

 


