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Ποιοι είναι οι Έλληνες σήμερα; Η έρευνα 
της διαΝΕΟσις επαναλαμβάνεται 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και 
αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τις 
αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των 
πολιτών της χώρας μας. Η μεγάλη 
πανελλαδική δημοσκόπηση, η οποία 
διενεργήθηκε σε συνεργασία με την 
MRB Hellas, αναδεικνύει αξιοσημείωτα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 
και φέρνει στο φως μια σειρά από πολύ 
χρήσιμα συμπεράσματα. Μεταξύ άλλων:
 
•  Ο αντιευρωπαϊσμός μειώνεται 

σημαντικά για πρώτη φορά από το 
2015.

•  Οι Έλληνες παραμένουν συντηρητικοί 
στα περισσότερα κοινωνικά θέματα.

•  Διαπιστώνεται ενίσχυση της «εθνικής 
αυτοπεποίθησης» & «εθνικής 
υπερηφάνειας».

•  Διαπιστώνεται μια συντηρητικοποίηση 
της κοινωνίας, ειδικά σε θέματα που 
αφορούν πολιτισμικές/κοινωνικές 
αξίες.

•  Ο οικονομικός φιλελευθερισμός 
ως αντίληψη παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα.

68% αξιολογούν τη συμμετοχή της χώρας μας στην 
Ε.Ε. ως θετική, από 53,5% πέρυσι

αλλά 

6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν 
πως από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
περισσότερο ωφελημένη βγήκε η Ε.Ε.

των Ελλήνων πιστεύουν πως η 
απόφαση να μπει η Ελλάδα στη 
ζώνη του ευρώ ήταν λανθασμένη57%

84% των Ελλήνων πιστεύουν ότι σε 10
χρόνια η Ελλάδα θα είναι ακόμη μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (αύξηση 25% από
πέρυσι)

52,4% των Ελλήνων πιστεύουν ότι σε 10
χρόνια δεν θα έχουμε βγει από την 
οικονομική κρίση (από 60,5% πέρυσι)

7 στους 10 Έλληνες έχουν θετική άποψη 
για τους Ρώσους

3 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι ένας 
ιδανικός ηγέτης για τη χώρα θα έμοιαζε με 
τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Τι Πιστεύουν oι Έλληνες το 2018;
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Για εσάς προσωπικά, θα ήταν καλύτερα:

Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει βγει 
κερδισμένη ή ζημιωμένη από τη 
συμμετοχή της στην Ε.Ε. στον τομέα 
της οικονομικής ανάπτυξης και της 
ευημερίας;
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6 στους 10 Έλληνες συμφωνούν ότι
«τα μνημόνια ήταν αναγκαίο κακό λόγω
της δυσμενούς κατάστασης της χώρας»
αλλά
7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι «τα 
μνημόνια ήταν εφεύρημα των Ευρωπαίων για 
να εκμεταλλευτούν τη χώρα μας»

1 στους 3 Έλληνες διαφωνεί με 
το δικαίωμα των παιδιών νόμιμων 
μεταναστών να παίρνουν αυτόματα την 
ελληνική υπηκοότητα

Το ποσοστό των 
Ελληνίδων που δηλώνουν 
ότι έχουν υπάρξει 
θύματα σεξουαλικής 
παρενόχλησης

πιστεύουν ότι για να 
θεωρείται κάποιος Έλληνας 
πρέπει να υιοθετεί τα 
ελληνικά ήθη και έθιμα

το ποσοστό που προτιμούν χαμηλότερη 
φορολογία, έστω και με μικρότερη 
κρατική μέριμνα (από 39,2% το 2015)

το ποσοστό που προτιμούν υψηλή 
φορολογία, αλλά με ισχυρό κράτος 
πρόνοιας (από 49,7% το 2015)

Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν 
πως πηγαίνουν τουλάχιστον 1-2 φορές το 
μήνα στην εκκλησία

Το ποσοστό των Ελλήνων που συμφωνούν με 
τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων

Το ποσοστό των Ελλήνων 
που πιστεύουν ότι τα ίχνη 
που αφήνουν τα αεροπλάνα 
είναι αέρια ψεκασμού
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Το 57,4% των Ελλήνων διαφωνεί με
τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών
(+10,7% από πέρυσι)

Τι Πιστεύουν oι Έλληνες το 2018;

Τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει 
με τους παράνομους μετανάστες 
στη χώρα μας;

 Να ενσωματωθούν 
στην ελληνική κοινωνία

 Να φύγουν

 Οι Έλληνες είναι ένας λαός 
με μεγάλη ιστορία που, παρά τη 
σημερινή κρίση, ξεχωρίζει ακόμη 
για την ευφυΐα και τον πολιτισμό 
του

 Οι Έλληνες είναι ένας λαός 
που δεν έχει κρατήσει σχεδόν 
τίποτε από τον πολιτισμό του 
παρελθόντος

 Δ.Ξ. / Δ.Α.

Με ποια από τις δύο φράσεις 
συμφωνείτε περισσότερο;
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