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Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι

στα πρόσφατα γεγονότα 

ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεκέμβριος 2008



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8)
Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων 

και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Τηλεοπτικός - Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΣΚΑΪ» & εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑΝΑΘΕΣΗ:
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Πανελλαδική

Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε  478 άτομα

8-9/12/2008

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης

δειγματοληψίας

Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%,

το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 4,5%

Εργάστηκαν 19 ερευνητές και 3 επόπτες

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ:



44

37

Λύπη και στεναχώρια

Οργή και αγανάκτηση

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ
Σχετικά με το θάνατο του 16χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό στα Εξάρχεια,
που έγινε το περασμένο Σάββατο, εσείς γι αυτό το γεγονός, τι αισθάνεστε;
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Οργή και αγανάκτηση

Ντροπή

Άλλο
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ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ
Σχετικά με το θάνατο του 16χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό στα Εξάρχεια,
που έγινε το περασμένο Σάββατο, εσείς γι αυτό το γεγονός, τι αισθάνεστε;
(Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)
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Κατώτερη Μέση Ανώτερη

Λύπη και στεναχώρια Οργή και αγανάκτηση
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ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ
Σχετικά με το θάνατο του 16χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό στα Εξάρχεια,
που έγινε το περασμένο Σάββατο, εσείς γι αυτό το γεγονός, τι αισθάνεστε;
(Κατά πολεοδομικό συγκρότημα κατοικίας)
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ΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αγανάκτηση
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ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ
Σχετικά με το θάνατο του 16χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό στα Εξάρχεια,
που έγινε το περασμένο Σάββατο, εσείς γι αυτό το γεγονός, τι αισθάνεστε;
(Κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ)
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35
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Αριστερά Κέντρο Δεξιά

Λύπη και στεναχώρια Οργή και αγανάκτηση



Μάλλον 
σημάδεψε και 

ΔΓ/ΔΑ
30%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ
Κατά τη γνώμη σας, τι συνέβη; Ο ειδικός φρουρός μάλλον σημάδεψε και πυροβόλησε τον 

16χρονο, ή μάλλον πυροβόλησε στον αέρα, για εκφοβισμό;
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πυροβόλησε
51%

Μάλλον 
πυροβόλησε 

στον αέρα για 
εκφοβισμό

19%
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ
Κατά τη γνώμη σας, τι συνέβη; Ο ειδικός φρουρός μάλλον σημάδεψε και πυροβόλησε τον 
16χρονο, ή μάλλον πυροβόλησε στον αέρα, για εκφοβισμό; 
(Κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ)
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Αριστερά Κέντρο Δεξιά

Σημάδεψε και πυροβόλησε Πυροβόλησε για εκφοβισμό
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77

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ
Κατά τη γνώμη σας, τι συνέβη; Ο ειδικός φρουρός μάλλον σημάδεψε και πυροβόλησε τον 

16χρονο, ή μάλλον πυροβόλησε στον αέρα, για εκφοβισμό;

(Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

0871 / Διάγραμμα 9www.publicissue.gr

29

ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Σημάδεψε και πυροβόλησε
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Στο χαρακτήρα

Στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης 
και προετοιμασίας

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ 
Το γεγονός ότι ο ειδικός φρουρός πυροβόλησε, αυτό κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται 
περισσότερο; Στο χαρακτήρα του συγκεκριμένου ανθρώπου, στην έλλειψη κατάλληλης 
εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αστυνομικών, ή στη νοοτροπία της αστυνομίας, που 
ευνοεί τέτοιες συμπεριφορές;
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Στη νοοτροπία της αστυνομίας

Όλα

Τίποτα

ΔΓ/ΔΑ
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ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ 
Το γεγονός ότι ο ειδικός φρουρός πυροβόλησε, αυτό κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται 
περισσότερο; Στο χαρακτήρα του συγκεκριμένου ανθρώπου, στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης 
και προετοιμασίας των αστυνομικών, ή στη νοοτροπία της αστυνομίας, που ευνοεί τέτοιες 
συμπεριφορές;
(Κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ)
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Αριστερά Κέντρο Δεξιά

Χαρακτήρας Νοοτροπία αστυνομίας



Να τιμωρηθεί 

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ
Πιστεύετε ότι ο ειδικός φρουρός μάλλον πρέπει, ή μάλλον δεν πρέπει να τιμωρηθεί 

παραδειγματικά;
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Να τιμωρηθεί 
παραδειγματικά

91%

Να μην 
τιμωρηθεί 

παραδειγματικά
4%

ΔΓ/ΔΑ
5%



Για να γίνει πιο 
αποτελεσματική 

πρέπει να γίνει πιο 
Αν γίνει πιο 

ΔΓ/ΔΑ
5%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις που ακούγονται για την αστυνομία στην Ελλάδα συμφωνείτε 
περισσότερο;
Α. «Για να γίνει η αστυνομία πιο αποτελεσματική, πρέπει να γίνει πιο σκληρή»
Β. «Με το να γίνει η αστυνομία πιο σκληρή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και πιο 
αποτελεσματική»
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πρέπει να γίνει πιο 
σκληρή 

25%

Ούτε / Ούτε
15%

σκληρή δεν θα 
γίνει και πιο 

αποτελεσματική
55%54%
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις που ακούγονται για την αστυνομία στην Ελλάδα συμφωνείτε 
περισσότερο;
Α. «Για να γίνει η αστυνομία πιο αποτελεσματική, πρέπει να γίνει πιο σκληρή»
Β. «Με το να γίνει η αστυνομία πιο σκληρή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και πιο 
αποτελεσματική»
(Κατά φύλο)

0871 / Διάγραμμα 14www.publicissue.gr

32

2020

11

Για να γίνει πιο αποτελεσματική 
πρέπει να γίνει πιο σκληρή 

Ούτε / Ούτε Αν γίνει πιο σκληρή δεν θα γίνει 
και πιο αποτελεσματική

Άνδρες Γυναίκες
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις που ακούγονται για την αστυνομία στην Ελλάδα συμφωνείτε 
περισσότερο;
Α. «Για να γίνει η αστυνομία πιο αποτελεσματική, πρέπει να γίνει πιο σκληρή»
Β. «Με το να γίνει η αστυνομία πιο σκληρή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και πιο 
αποτελεσματική»
(Κατά ηλικιακή κατηγορία)
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18-34 ετών 35-54 ετών 55+

Για να γίνει πιο αποτελεσματική πρέπει να γίνει πιο σκληρή 

Αν γίνει πιο σκληρή δεν θα γίνει και πιο αποτελεσματική



ΔΓ/ΔΑ
13%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Από όσο έχετε δει, ή έχετε ακούσει, οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο πρόβλημα που 
προέκυψε, μέχρι αυτή τη στιγμή, θα λέγατε ότι είναι μάλλον σωστοί, ή μάλλον λάθος;
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Μάλλον σωστοί
18%

Μάλλον λάθος
69%68%
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Από όσο έχετε δει, ή έχετε ακούσει, οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο πρόβλημα που 
προέκυψε, μέχρι αυτή τη στιγμή, θα λέγατε ότι είναι μάλλον σωστοί, ή μάλλον λάθος;
(Κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ)

0871 / Διάγραμμα 17www.publicissue.gr

8 9

46

44

Αριστερά Κέντρο Δεξιά

Μάλλον σωστοί Μάλλον λάθος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Από όσο έχετε δει, ή έχετε ακούσει, οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο πρόβλημα που 

προέκυψε, μέχρι αυτή τη στιγμή, θα λέγατε ότι είναι μάλλον σωστοί, ή μάλλον λάθος; 

(Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)
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ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Μάλλον λάθος


