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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων 

και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

Πανελλαδική

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΝΑΘΕΣΗ:

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
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Πανελλαδική

Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 501 άτομα και το 

πραγματοποιηθέν σε 528 άτομα

10/12/2009

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 29 ερευνητές και 2 επόπτες

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ:



Δε βλέπουν 
τηλεόραση / 

ΔΓ/ΔΑ
8%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Μιλώντας γενικά, από τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση κάλυψε τα γεγονότα των 
τελευταίων ημερών, πόσο ικανοποιημένος/η είστε; Θα λέγατε ότι είστε…
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Ικανοποιημένοι
27%

Δυσαρεστημένοι
65%



76

59

37

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μιλώντας γενικά, από τη στάση της αστυνομίας στα γεγονότα των τελευταίων 
ημερών, πόσο ικανοποιημένος/η είστε; Θα λέγατε ότι είστε… 
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20

37

Ικανοποιημένοι Δυσαρεστημένοι

2008 2009



Μάλλον 

Μάλλον 
χειρότερος

4%

ΔΓ/ΔΑ
4%

ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
Σε γενικές γραμμές, πως θα αξιολογούσατε τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε φέτος τα 
γεγονότα των τελευταίων ημερών, σε σύγκριση με τον τρόπο που η αστυνομία αντιμετώπισε πέρυσι τα 
γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008; Θα λέγατε ότι φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, ο τρόπος αντιμετώπισης 
των γεγονότων από την αστυνομία ήταν…
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Μάλλον 
καλύτερος

72%
Ούτε καλύτερος -
ούτε χειρότερος

20%

4%



Να είναι πιο 
επιεικής

14%

ΔΓ/ΔΑ
4%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι, αυτήν την εποχή, η Αστυνομία στις διαδηλώσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρή, πιο επιεικής ή ούτε το ένα – ούτε το άλλο;
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Να είναι πιο 
αυστηρή

52%

Ούτε πιο αυστηρή 
- ούτε πιο 
επιεικής

30%

53%



40

53

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι, αυτήν την εποχή, η Αστυνομία στις διαδηλώσεις πρέπει να 
είναι πιο αυστηρή, πιο επιεικής ή ούτε το ένα – ούτε το άλλο;

Πριν τα γεγονότα Μετά τα γεγονότα

Δεκέμβριος 2009
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39

30

18
14

19-24/11/09 10/12/09

Να είναι πιο αυστηρή Ούτε πιο αυστηρή - ούτε πιο επιεικής Να είναι πιο επιεικής



Αν γίνει πιο 
σκληρή δεν θα 

γίνει και πιο 
αποτελεσματική

ΔΓ/ΔΑ
2%

ΑΠΟΨΕΙΣ 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 για να 

γίνει πιο 
αποτελεσματική

35%

Ούτε / Ούτε
9%

αποτελεσματική
54%
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70

63
69

77

66

79
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Κατά ηλικιακή κατηγορία Κατά αυτοτοποθέτηση
στην κλίμακα Α/Δ

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ & ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ
Όπως ίσως γνωρίζετε, ή έχετε ακούσει, η αστυνομία κατά τη διάρκεια των τελευταίων γεγονότων έκανε 
πάνω από 200 συλλήψεις και περίπου 850 προσαγωγές. Κατά τη γνώμη σας, αυτές οι προσαγωγές και
οι συλλήψεις ήταν μια ενέργεια μάλλον σωστή, μάλλον λάθος, ή ούτε σωστή – ούτε λάθος; 
Κατά ηλικιακή κατηγορία & αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά / Δεξιά
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46
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Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά

Μάλλον σωστή Μάλλον λάθος



ΔΓ/ΔΑ
10%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Ας μιλήσουμε τώρα λίγο και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 
Μιλώντας γενικά, από τους χειρισμούς του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στα τελευταία γεγονότα,
πόσο ικανοποιημένος/η είστε; Θα λέγατε ότι είστε…
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Ικανοποιημένοι
58%

Δυσαρεστημένοι
32%

59%



31

47

40

31

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΟΥ/ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 
Για εσάς, τι είναι πιο σημαντικό: Να εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, ή να προστατεύονται 

τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών; Εσείς, αν έπρεπε να αποφασίσετε ανάμεσα 

στα δύο, τι θα επιλέγατε;

Πριν τα γεγονότα Μετά τα γεγονότα

Δεκέμβριος 2009
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21

3131

26

19-24/11/09 10/12/09

Να εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη Να προστατεύονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών Και τα δύο



Μάλλον 
πρέπει

ΔΓ/ΔΑ
7%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
Τον τελευταίο καιρό γίνεται συχνά λόγος  για το πανεπιστημιακό άσυλο που ισχύει 

σήμερα. Εσείς τι νομίζετε; Μάλλον πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, ή 

μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει;
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πρέπει
39%Μάλλον δεν 

πρέπει
54%



44 45

49 50
54

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
Τον τελευταίο καιρό γίνεται συχνά λόγος  για το πανεπιστημιακό άσυλο που ισχύει 

σήμερα. Εσείς τι νομίζετε; Μάλλον πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, ή 

μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει;

Πριν τα γεγονότα Μετά τα γεγονόταΜετά τα γεγονότα 
στο Κολωνάκι

Δεκέμβριος 2009
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Μάλλον πρέπει Μάλλον δεν πρέπει ΔΓ/ΔΑ



19

40

16

Δεν πρέπει να επεμβαίνει

Πρέπει να επεμβαίνει, μόνο με άδεια

Πρέπει να επεμβαίνει, χωρίς την άδεια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Όταν γίνονται διαδηλώσεις και καταλήψεις στα πανεπιστήμια, η αστυνομία πρέπει, ή δεν 

πρέπει να επεμβαίνει στα πανεπιστήμια; (ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ) Να επεμβαίνει 

μόνο με την άδεια των πανεπιστημιακών αρχών, ή και χωρίς την άδειά τους;
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16

5

9

8

3

Πρέπει να επεμβαίνει, χωρίς την άδεια

Πρέπει να επεμβαίνει, αλλά δεν γνωρίζουν αν 
αυτό πρέπει να συμβαίνει με ή χωρίς άδεια

Πρέπει να επεμβαίνει, με άδεια όταν γίνονται 
επεισόδια

Πρέπει να επεμβαίνει, χωρίς άδεια όταν 
γίνονται επεισόδια

ΔΓ/ΔΑ

Αναφέρθηκαν 
αυθόρμητα από 

ερωτώμενους


