
Παράρτημα 1
Συνιστώσες Ενοτήτων



Α. Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σχέσεις

Α. Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σχέσεις

1Αποτυχία ΕΕ / 
παγκοσμιοποίησης Πεσιμισμός ΕθνοκεντρισμόςΔιατήρηση συμμαχιών/ 

υφιστάμενων σχέσεων

Ερ.7. Πεποίθηση 
αποσύνθεσης της ΕΕ

2F.2 (ΕΡ.8). Πρόβλεψη 
εξόδου  χώρας από ΕΕ

3Sc. (Ερ.3). Υψηλός Βαθμός 
ζημιάς από συμμετοχή στην ΕΕ

Ερ.4. Ωφελημένη από τη 
σχέση μόνον η ΕΕ

F.2 (ΕΡ.10) Αρνητισμός προς 
«διεθνές κατεστημένο» (Εβραίοι, 

Αμερικάνοι κ.τ.λ.)

Ερ.11. Συμφωνία πως «η 
παγκοσμιοποίηση είναι 

απειλή για τη χώρα»

Ερ.9. Εγκατάλειψη ΕΕ και 
στροφή προς άλλες 

συμμαχίες

F.2 (Ερ.8). Αρνητική πρόβλεψη 
για το εσωτερικό (πολίτευμα, 

οικονομία, άρση capital controls)

ΕΡ.12. Άποψη ότι η Ελλάδα 
δεν είναι μοντέρνα χώρα

Ερ.6. Συμφωνία για διόγκωση 
χάσματος Ελλάδας & 

ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ

F.2 (Ερ.10). Αποστροφή προς 
Μουσουλμάνους, μετανάστες, 

πρόσφυγες & Τούρκους

ΕΡ.6. Άποψη ότι η Ελλάδα  
είναι μοντέρνα χώρα

F.2 (Ερ.10). Ριζική διαφωνία για 
διεθνή προσανατολισμό προς 

Ρωσία

ΕΡ.6. Διατήρηση 
σχέσης/συμμαχίας με ΕΕ

1. Τα “items” εντός κάθε συνιστώσας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το Factor Loading.
2. F.2 Προκύπτουν από PCA και συμμετέχουν ως ‘items’ στον σχηματισμό των βασικών συνιστωσών 
κάθε ενότητας.
3. Sc Προκύπτουν από το άθροισμα επιμέρους ερωτήσεων .



Δυνατότητα 
Απορρόφησης

Β. Μετανάστευση / Μειονότητες

F.2 (Ερ.13). Διαφωνία ότι  η 
παρουσία των μεταναστών 
θα αυξήσει την ανεργία & 

την εγκληματικότητα και ότι 
ο αριθμός τους είναι 
υπερβολικά μεγάλος

Αδυναμία 
Ενσωμάτωσης

Γ. Στάσεις σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα

Κοινωνικός 
Συντηρητισμός

Θρησκευτική, 
πολιτισμική 

ανεκτικότητα, 
εμπιστοσύνη

F.2 (Ερ.13). Συμφωνία ότι η 
παρουσία των μεταναστών 

ΔΕΝ θα έχει θετικές 
οικονομικές επιπτώσεις, 

ΔΕΝ θα λύσει το 
δημογραφικό και ΔΕΝ θα 
εμπλουτίσει τον πολιτισμό 

μας

Ερ.19. Διαφωνία 
νομιμοποίησης ινδικής 

κάνναβης

Sc. (ΕΡ.17). Υψηλός βαθμός 
διαφωνίας ως προς τα 

δικαιώματα των 
ομοφυλόφιλων

Ερ.20. Πίστη στον Θεό

Ερ.21. Γνώμη υπέρ του να 
πληρώνονται οι ιερείς από 

το ελληνικό δημόσιο

Sc. (ΕΡ.16). Υψηλός βαθμός 
δυσκολίας πρόσληψης 

αλβανών, ομοφυλόφιλων και 
ΑΜΕΑ

Ερ.23. Εκτίμηση ότι η 
πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων διαφωνεί 
με τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις

ΕΡ.22. Αποδοχή ανέγερσης 
Τζαμιών στην Ελλάδα

Ερ.24. Πεποίθηση ότι δεν θα 
υπάρξει στην Ελλάδα 

τρομοκρατικό χτύπημα από 
τζιχαντιστές τον επόμενο 

χρόνο

Συνιστώσες ενοτήτων Β. Μετανάστευση / Μειονότητες &
Γ. Στάσεις σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα

1. Τα “items” εντός κάθε συνιστώσας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το Factor Loading.
2. F.2 Προκύπτουν από PCA και συμμετέχουν ως ‘”tems’”στον σχηματισμό των βασικών συνιστωσών κάθε ενότητας.
3. Sc Προκύπτουν από το άθροισμα επιμέρους ερωτήσεων 



Δ. Ιδεολογία - αξίες

Απόρριψη 
πατριδολαγνείας

Δεξιός εθνικισμός, 
αυταρχισμός

Εξισωτισμός, 
κοινοτισμός

Ερ.35. Χαμηλό αίσθημα 
υπερηφάνειας για την 

ελληνική καταγωγή

ΕΡ.32. Συμφωνία ότι οι 
Έλληνες δεν έχουν 

κρατήσει τίποτα σε σχέση 
με τον πολιτισμό του 

παρελθόντος

Ερ.28. Απογοητευμένοι 
από τη δημοκρατία

F.2 (Ερ.30). Αποστροφή 
σε έννοιες όπως 

Αριστερά, 
Κομμουνισμός, 
Σοσιαλισμός.

ΕΡ.33. Πεποίθηση ότι 
Έλληνας γεννιέσαι

ΕΡ.31. Εκτίμηση ότι η 
ισότητα είναι 

σημαντικότερη της 
ελευθερίας

Ερ.28. Απογοητευμένοι 
από την δημοκρατία

F.2 (Ερ.30). Αποστροφή 
στις έννοιες Καπιταλισμός 

& Δεξιά

Ε. Lifestyle

Τέχνες / Πολιτισμός & 
Τεχνολογία

TV & Αθλητικά 
Γεγονότα

F.2 (Ερ.37 - 44). Υψηλός 
βαθμός ενασχόλησης με 

πολιτιστικά δρώμενα, 
χρήση & ενημέρωση από 

το ίντερνετ, άθληση

F.2 (Ερ.37 - 44). Μικρή 
δραστηριότητα 

περιοριζόμενη στη θέαση 
αθλητικών γεγονότων  και 

περιορισμένη σχέση με 
τεχνολογία, τέχνες & 

γράμματα

Συνιστώσες ενοτήτων Δ. Ιδεολογία - Απόψεις & Ε. Lifestyle

1. Τα “items” εντός κάθε συνιστώσας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το Factor Loading.
2. F.2 Προκύπτουν από PCA και συμμετέχουν ως ‘items’ στον σχηματισμό των βασικών συνιστωσών κάθε ενότητας.
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