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6 στους 10 έλληνες πολίτες είναι δυσαρεστηµένοι από την καθηµερινή τους
ζωή (EL:60%), ενώ την ίδια στιγµή 8 στους 10 ευρωπαίους πολίτες δηλώνουν
ευχαριστηµένοι (EU:81%).
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Συγκεντρώνοντας το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας (EL:99%) οι 
Έλληνες εκτιµούν ότι η απασχόληση (σε εθνικό επίπεδο) βρίσκεται σε 
δυσχερή θέση (EU:67). 

Δυσαρέσκεια εκφράζεται και για την κατάσταση της οικονοµίας στην 
Ελλάδα. Το ελληνικό ποσοστό (97%) είναι το υψηλότερο αρνητικό της έρευνας, 
µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα (EU:57%, 
ποσοστό απογοήτευσης). 

Οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους πολίτες εκφράζουν το 
φόβο ότι τα χειρότερα για την οικονοµία έπονται (EL:70%, EU:46%).
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ίδιων των πολιτών που ζουν εκεί, η Ελλάδα 
και η Βουλγαρία κατατάσσονται στις χώρες µε τη χειρότερη ποιότητα ζωής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (BG:89%, EL:82%, EU:37%).

Μόνο 18% των Ελλήνων βρίσκουν ότι η χώρα τους παρέχει ικανοποιητικές 
συνθήκες ζωής, ενώ οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες εκτιµούν ότι η 
(εκάστοτε) χώρα τους, τους προσφέρει µια αξιόλογη ποιότητα ζωής (EU:61%).

Θετική άποψη εκφράζεται για την ποιότητα ζωής σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:55%, EU:58%). 
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Στην πλειοψηφία τους οι ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται σιγουριά για το µέλλον ενώ οι
Έλληνες, µε το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό, εκφράζουν µόνο ανασφάλεια
και αβεβαιότητα (EL:83%, EU:32%).
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Δυσπιστία εκφράζεται από 8 στους 10 Έλληνες απέναντι στο θεσµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει η
έρευνα πανευρωπαϊκά (EL:81% +4 ποσοστιαίες µονάδες από Νοε 2014, EU:55%) και
αντίστοιχα το 2ο χαµηλότερο ποσοστό εµπιστοσύνης (EL:18%, EU:32%) µετά την Κύπρο
(17%).

Επίσης δεν εµπιστεύονται τα πολιτικά κόµµατα (EL:92%, EU:78%), τη Βουλή των
Ελλήνων (EL:83%, EU:64% αντίστοιχη εθνική βουλή), την ελληνική κυβέρνηση (EL:82%,
EU:66% αντίστοιχη εθνική κυβέρνηση), τις περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές
(EL:82%, EU:51%).
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Δυσπιστία εκφράζεται για τα ελληνικά ΜΜΕ
• Τηλεόραση (EL:80% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU:47%)
• Γραπτός τύπος (EL:65% υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας, EU:50%) 
• Ραδιόφωνο (EL:61%, 2ο υψηλότερο αρνητικό ποσοστό µετά την Τουρκία: 66%, EU:36%)

Θετικά διακείµενοι φαίνονται να είναι οι Έλληνες για το Διαδίκτυο καθώς τείνουν
να το εµπιστεύονται σε ποσοστό 43% (EU:35%), αν και για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
καταγράφεται δυσπιστία (EL:51%, EU:55%).

Με εξαίρεση την τηλεόραση που εκτιµούν ότι παρουσιάζει τα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση θέµατα πιο θετικά από ότι είναι στην πραγµατικότητα (EL:45%, EU:20%), η ελληνική
κοινή γνώµη αξιολογεί την κάλυψη από τα υπόλοιπα ΜΜΕ ως αντικειµενική:
• Ραδιόφωνο // EL:49%, EU:50%
• γραπτός τύπος // EL:42%, EU:46%
• ιστότοποι // EL:50%, EU:38%
• κοινωνικά δίκτυαστο ίντερνετ // EL:41%, EU:28%

Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των Ελλήνων (58%) χρησιµοποιεί την τηλεόραση
προκειµένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και
τους θεσµούς της (EU:49%).

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται έλλειµµα ενηµέρωσης για τα ευρωπαϊκά θέµατα από
6 στους 10 Έλληνες (EL:63%, EU:58%).
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7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει λάθος
δρόµο (EL:69%, EU:43% // το ελληνικό ποσοστό είναι το υψηλότερο αρνητικό του
δείγµατος, καταγράφοντας αύξηση +9 ποσοστιαίες µονάδες από το Νοέµβριο 2014).
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Σαφής δυσαρέσκεια καταγράφεται για το φαινόµενο µετανάστευσης από
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το ελληνικό (αρνητικό) ποσοστό να
διαµορφώνεται στο 75%, αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (EU:59%).
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1 στους 2 Έλληνες πολίτες δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ως πολίτης της Ε.Ε.
(EL:50%, EU:34%). Βούλγαροι, Κύπριοι, Ιταλοί και Έλληνες πολίτες συγκεντρώνουν τα
χαµηλότερα ποσοστά της έρευνας που δηλώνουν ότι αισθάνονται ως πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:50%, IT:49%, CY:49%, BG:47% // EU:64%).
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Οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους πολίτες, εµφανίζονται
απαισιόδοξοι για το µέλλον της Ευρώπης (EL:63%, EU:41%).



Θετικά αποτελέσµατα της Ε.Ε.
Ως τα πλέον θετικά αποτελέσµατα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της 
αναγνωρίζουν: 

• την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών µέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL:65%, EU:55%) 

• τη διασφάλιση της ειρήνης που επικρατεί µεταξύ των κρατών-µελών της και 
απολαµβάνουν οι πολίτες της (EL:61%, EU:56%)

• το ενιαίο νόµισµα, το ευρώ (EL:22%, EU:25%)

Ειδικότερα για το ευρώ, 7 στους 10 Έλληνες τάσσονται υπέρ της Ευρωπαϊκής
Νοµισµατικής Ένωσης, µε ένα νόµισµα το Ευρώ (EL:70%, EU:56%).

Επιρροή Ε.Ε. στην παγκόσµια σκηνή

Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναµη και
τα απαραίτητα εργαλεία για να υπερασπιστεί τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρώπης
στην παγκόσµια αγορά (EL:71%, EU:60%).

Επίσης, εκτιµούν ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βαρύτητα και λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη (EL:66%, EU:68%).

Oι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
καλύτερα το µέλλον ούσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL:57%, EU:55%).

Εθνική έκθεση – Ελλάδα10


