
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

   Η ζρευνα αυτι αποτελεί μια προςπάκεια νε ζρκουν ςε επαφι οι μακθτζσ με τθν 

μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, δεν αποτελεί μια πλιρθ επιςτθμονικι ζρευνα και ζχει 

άλλουσ ςτόχουσ όπωσ: 

α) Η ευαιςκθτοποίθςθ για το Ευρωκοινοβοφλιο και τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ,   

β) Η διαπίςτωςθ ενδεικτικά του βακμοφ γνϊςθσ των πολιτϊν για κζματα 

Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ και Ευρωεκλογϊν,  

γ) Η δθμιουργία ενεργϊν Ευρωπαίων Πολιτϊν. 

  Στθν ζρευνα παρατθρείται διαφορετικι ςυμπεριφορά ςε κάποιεσ ερωτιςεισ 

μεταξφ των  Ελλινων εντόσ τθσ χϊρασ μασ και αυτϊν που βρίςκονται ςτο εξωτερικό 

(Γερμανία). Πρζπει να λθφκεί υπ όψθ το διαφορετικό μζςο μορφωτικό επίπεδο ςτο 

δείγμα και θ διαφορετικι ίςωσ κουλτοφρα αυτϊν που βρίςκονται ςτο εξωτερικό,  

χωρίσ αυτό να μπορεί να αποδειχκεί ςυςχετιηόμενο επιςτθμονικά.   

  Σχετικά με το πρϊτο ερϊτθμα που αφορά το μζτρο τθσ ψιφου ςτα 17, οι Έλλθνεσ 

του εξωτερικοφ εκτιμοφν περιςςότερο κετικό το μζτρο (55%)  ςε ςχζςθ με αυτοφσ 

ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ (36%) 

  Σχετικά με το δεφτερο ερϊτθμα που αφορά τθν θμερομθνία των Ευρωεκλογϊν 

και πάλι οι ςυμπατριϊτεσ μασ του εξωτερικοφ απαντοφν ςωςτότερα (60,5%) ςε 

ςχζςθ με τουσ πολίτεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ (19,1), αποτζλεςμα που αποτελεί 

ζκπλθξθ.  

  Στο τρίτο ερϊτθμα για το  αν γνωρίηουν  τον αρικμό των ευρωβουλευτϊν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ένωςθ οι ςυμπατριϊτεσ μασ του εξωτερικοφ φαίνεται να γνωρίηουν 

καλφτερα (46,9%) από τουσ ςυμπολίτεσ μασ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ( 21,3%).  

  Ο αρικμόσ των Ελλινων Ευρωβουλευτϊν που αποτελεί  το τζταρτο ερϊτθμα 

επίςθσ δεν είναι τόςο γνωςτόσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ (16,3%) ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυμπατριϊτεσ μασ ςτο εξωτερικό (43,2%). 

  Η προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων για τθν αποδοχι ενόσ κράτουσ μζλουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ που 

αφορά το πζμπτο ερϊτθμα φαίνεται ότι είναι πολφ γνωςτι ςτουσ Έλλθνεσ του 

εξωτερικοφ (100%) αλλά και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ (90,1%).  

  Τζλοσ ςτο ερϊτθμα αν προςτατεφονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτισ χϊρεσ 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ υπάρχει διαφοροποίθςθ. Στο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

μασ οι πολίτεσ πιςτεφουν ότι δεν προςτατεφονται και τόςο πολφ ( 58,9% Κακόλου 

και Λίγο – ςυνολικά). Οι ςυμπατριϊτεσ μασ ςτο εξωτερικό  πιςτεφουν ότι 

προςτατεφονται (58,1 % Πολφ και Πάρα πολφ-ςυνολικά).  

    


