
Η κοινή γνώμη απέναντι

στο «τείχος» του Έβρου

2011004 / Διάγραμμα 1
www.publicissue.gr

στο «τείχος» του Έβρου
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Ιανουάριος 2011



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων 

και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑΝΑΘΕΣΗ:

PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8)

Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ
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Πανελλαδική

Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 501 άτομα και το 

πραγματοποιηθέν σε 523 άτομα

12-13/1/2011

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 27 ερευνητές και 2 επόπτες

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ:



Ναι
Όχι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΤΕΙΧΟΥΣ - ΦΡΑΧΤΗ»
Τις τελευταίες ημέρες, έτυχε να δείτε στην τηλεόραση, να ακούσετε στο ραδιόφωνο, ή να 

διαβάσετε κάτι στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ, σχετικά με το λεγόμενο «τείχος», ή 

«φράχτη», που η Κυβέρνηση σχεδιάζει να χτίσει στον  Έβρο;
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Ναι

87%
Όχι

13%



41

30

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ - ΦΡΑΧΤΗ»
Εσείς προσωπικά, για αυτό το κατασκευαστικό έργο, που άλλοι ονομάζουν «τείχος» και άλλοι 

«φράχτη», που σχεδιάζει να κατασκευάσει η κυβέρνηση, πόσο ενημερωμένος/η αισθάνεστε; Πολύ 

ενημερωμένος/η, αρκετά ενημερωμένος/η, όχι και τόσο ενημερωμένος/η, καθόλου ενημερωμένος/η;
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17

2

Πολύ 

ενημερωμένοι

Αρκετά 

ενημερωμένοι

Όχι και τόσο 

ενημερωμένοι

Καθόλου 

ενημερωμένοι

Χωρίς γνώμη



53

20

18

10

8

3

Γερμανία/Τείχος Βερολίνου

Ανατολικό μπλοκ

Κύπρος-Τουρκία/Πράσινη γραμμή

Ισραήλ/Τείχος Δυτικής Όχθης

Κίνα/Σινικό τείχος

ΗΠΑ/Σύνορα με Μεξικό

ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ-ΦΡΑΧΤΗ»
Μιλώντας γενικά, όταν ακούτε τη λέξη «τείχος, ή φράχτης» στα σύνορα, ποιό κράτος 
σας έρχεται πρώτα στο μυαλό;
Αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις
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ΗΠΑ/Σύνορα με Μεξικό

Αφγανιστάν

Ελλάδα

Ισπανία/Σύνορα με Μαρόκο

Κούβα

Πακιστάν/Σύνορα με Ιράν

Αφρικανικά κράτη

Άλλο

Κανένα

Χωρίς γνώμη



15

41

Σίγουρα μπορούν

Μάλλον μπορούν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΙΧΟΥΣ-ΦΡΑΧΤΗ»
Κατά τη γνώμη σας, μέτρα όπως η κατασκευή ενός τείχους, ή φράχτη στα σύνορα, πιστεύετε 
ότι σίγουρα μπορούν να εμποδίσουν, μάλλον μπορούν, μάλλον δεν μπορούν, σίγουρα δεν 
μπορούν να εμποδίσουν το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα;
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20

23

1

Μάλλον δεν μπορούν

Σίγουρα δεν μπορούν

Χωρίς γνώμη



46
Η κατασκευή του τείχους/φράχτη είναι 

έργο εντελώς απαραίτητο, όσο και αν 

κοστίσει

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ «ΤΕΙΧΟΥΣ-ΦΡΑΧΤΗ»
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του τείχους (του φράχτη) είναι έργο εντελώς 
απαραίτητο, όσο και αν κοστίσει, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η σημερινή οικονομική 
κατάσταση της χώρας είναι τόσο κακή, που δεν μπορεί να αντέξει το κόστος ενός τέτοιου έργου. 
Εσείς προσωπικά, με ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε περισσότερο;
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40

14

H σημερινή οικονομική κατάσταση της 

χώρας είναι τόσο κακή, που δεν μπορεί 

να αντέξει το κόστος ενός τέτοιου έργου

Χωρίς γνώμη



41

51

62

34

Η κατασκευή του τείχους/φράχτη είναι 

έργο εντελώς απαραίτητο, όσο και αν 

κοστίσει

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ «ΤΕΙΧΟΥΣ-ΦΡΑΧΤΗ»
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του τείχους (του φράχτη) είναι έργο εντελώς 
απαραίτητο, όσο και αν κοστίσει, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η σημερινή οικονομική 
κατάσταση της χώρας είναι τόσο κακή, που δεν μπορεί να αντέξει το κόστος ενός τέτοιου έργου. 
Εσείς προσωπικά, με ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε περισσότερο;
Κατά ψήφο στις Β2009
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51
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26

11

39

27

H σημερινή οικονομική κατάσταση της 

χώρας είναι τόσο κακή, που δεν μπορεί 

να αντέξει το κόστος ενός τέτοιου έργου

Χωρίς γνώμη ΝΔ

ΠΑΣΟΚ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ



39

20

Σίγουρα συμφωνούν

Μάλλον συμφωνούν

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ «ΤΕΙΧΟΥΣ-ΦΡΑΧΤΗ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Τελικά, με το σχέδιο της Κυβέρνησης να κατασκευάσει τείχος-φράχτη στα σύνορα, εσείς 
προσωπικά, θα λέγατε ότι σίγουρα  συμφωνείτε, μάλλον συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε – ούτε 
διαφωνείτε, μάλλον διαφωνείτε, σίγουρα διαφωνείτε;
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12

7

21

Ούτε συμφωνούν/Ούτε 

διαφωνούν

Μάλλον διαφωνούν

Σίγουρα διαφωνούν



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ «ΤΕΙΧΟΥΣ-ΦΡΑΧΤΗ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Τελικά, με το σχέδιο της Κυβέρνησης να κατασκευάσει τείχος-φράχτη στα σύνορα, εσείς 
προσωπικά, θα λέγατε ότι σίγουρα  συμφωνείτε, μάλλον συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε – ούτε 
διαφωνείτε, μάλλον διαφωνείτε, σίγουρα διαφωνείτε;
Κατά ψήφο στις Β2009

ΝΔ 26 37
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ΠΑΣΟΚ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14

36

51

25

Σίγουρα διαφωνούν Σίγουρα συμφωνούν


