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Ερευνητές ΕΚΚΕ 

“Μετα-υλισμός, διαδικτυακή

πολιτική συμμετοχή και

ποιότητα δημοκρατίας στη

σύγχρονη Ελλάδα: Μια

προκαταρκτική έρευνα”



Μια εισαγωγή για τις μεθόδους

 Η World Values Survey διεξάγει το 7ο κύμα της έρευνας από τις αρχές του
2017 σε 80 χώρες – η Ελλάδα μετέχει για 1η φορά. Η συλλογή των
δεδομένων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019 ενώ τα
διεθνή & συγκρίσιμα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στα μέσα του 2020.

 Στη συζήτηση που ακολουθεί χρησιμοποιούνται μεταβλητές από το κοινό
ερωτηματολόγιο με το οποίο απευθύνονται 290 ερωτήσεις σε άτομα κάθε
χώρας. Για την Ελλάδα (το φθινόπωρο του ‘17) απάντησαν 1.200 άτομα.

 Σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία για διεθνείς συγκρίσεις αυτό το διάστημα
στρέφει την προσοχή μας στο δείγμα για την Ελλάδα επιτρέποντας να
εξετάσουμε σε βάθος τις αξίες του.

 Για τη συνέχεια θα εστιάσουμε σε μεθόδους (ανεπτυγμένες) & εργαλεία
(κλειστά) της έρευνας: “factor analysis”, “scoring”, “targeted values”
indices με παραδείγματα σύνθεσης vs απλής καταγραφής. Σαν αφετηρία:

I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell
me how much confidence you have in them: (a) The government, (b)
Political parties, (c) Parliament, (d) Elections => “A great deal & Quite a lot”.

(a) 13,2% (b) 7,3%, (c) 14,5%, (d) 47,5%



Πολιτισμικός χάρτης: η θέση της Ελλάδας

 Q045 Future changes: Greater respect for authority

 Q046 Feeling of happiness

 Q057 Most people can be trusted

 Q164 How important is God in your life

 Q182 Justifiable: homosexuality

 Q184 Justifiable: abortion

 Q209 Political action: signing a petition

 Q254 How proud of nationality

 Y002 Post-Materialist index:

 Q154 Aims of respondent: first choice

 Q155 Aims of respondent: sec choice

 Y003 Autonomy Index:

 Q08 Important Child Qualities: Independence

 Q14 Important Child Qualities: Determination, Perseverance

 Q15 Important Child Qualities: Religious Faith

 Q17 Important Child Qualities: Obedience



Η θέση των Ελλήνων στον πολιτισμικό χάρτη

και οι (1031/1200) θέσεις
των Ελλήνων στον χάρτη με
τις δύο διαστάσεις:
Παραδοσιακές vs Κοσμικές,
ορθολογικές αξίες & αξίες
Επιβίωσης vs Αυτό-
έκφρασης

Παραδείγματα «συγκέντρωσης» σε άλλες χώρες: 

Λιθουανία, Σουηδία, Γκάνα, Κολομβία &

Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία, Σλοβακία

(Ινδία, Ταϊλάνδη)



Ποια θέση ποιων Ελλήνων στον χάρτη

Ευρήματα διαφοράς και ευρήματα ομοιότητας

Ηλικία Εκπαίδευση  Εισόδημα 

1 44,6 4,0 4,7

2 43,6 4,0 5,2

3 56,6 2,4 3,7

4 57,8 2,5 4,7



Πειραματική ανάλυση (1)

Με ένα παράδειγμα ερώτησης και μεταβλητών από το 7ο κύμα: “How
democratically is this country being governed today?”

Οι επιλογές για την
απάντηση παίρνουν
τιμές από 0 (καθόλου
δημοκρατικά) έως 10
(τελείως δημοκρατικά)

Εστιάζοντας στις πολύ
υψηλές τιμές (8-10)
παρατηρείται ότι
εκείνες επιλέγονται
από το 20% στο
σύνολο των ατόμων.
Ή…

24% 29%

14% 17%



Οι δείκτες του μετα-υλισμού (4-items)



Οι δείκτες του μετα-υλισμού (12-items)



Πειραματική ανάλυση (2)

Με ένα παράδειγμα ερώτησης και μεταβλητών από το 7ο κύμα: “How
important is it for you to live in a country that is governed democratically?”

Οι επιλογές για την
απάντηση παίρνουν
τιμές από 1 (καθόλου
σημαντικό) έως 10
(απολύτως σημαντικό)

Εστιάζοντας στην
υψηλότερη τιμή (10)
παρατηρείται ότι
εκείνη επιλέγεται από
το 64% στο σύνολο
των ατόμων. Ή…



Έννοιες της δημοκρατίας

Η παρακάτω πολλαπλή ερώτηση αφορά την ίδια τη δημοκρατία: “Many
things are desirable, but not all of them are essential characteristics of
democracy. Please tell me for each of the following things how essential
you think it is as a characteristic of democracy”

Q241 Governments tax the rich and subsidize the poor.

Q242 Religious authorities ultimately interpret the laws.

Q243 People choose their leaders in free elections.

Q244 People receive state aid for unemployment.

Q245 The army takes over when government is incompetent.

Q246 Civil rights protect people from state oppression.

Q247 The state makes people’s incomes equal.

Q248 People obey their rulers.

Q249 Women have the same rights as men.

Οι επιλογές για
την απάντηση
παίρνουν τιμές
από 1 (καθόλου
ουσιαστικό
χαρακτηριστικό)
έως 10
(ουσιαστικό
χαρακτηριστικό).
Υπάρχει και η
αυθόρμητη
επιλογή “0” σαν
ενάντια στη
δημοκρατία.



Πειραματική ανάλυση (3)

Q241 Governments tax the rich and subsidize the poor.

Q242 Religious authorities ultimately interpret the laws.

Q243 People choose their leaders in free elections.

Q244 People receive state aid for unemployment.

Q245 The army takes over when government is incompetent.

Q246 Civil rights protect people from state oppression.

Q247 The state makes people’s incomes equal.

Q248 People obey their rulers.

Q249 Women have the same rights as men.

Εστιάζοντας στις υψηλότερες κάθε φορά τιμές (8-10 σε %) και εξαιρώντας
missing values από το συνολικό πιθανό άθροισμα προσεγγίζονται τρεις
διαφορετικές μετρήσεις για τρεις διαφορετικές έννοιες της δημοκρατίας.

46,2

6,9

91,5

75,8

7,9

70,8

34,7

24,8

93,7

Redistributive Notions of Democracy: 0,543
Authoritarian Notions of Democracy: 0,139
Liberal Notions of Democracy: 0,866



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!! 

(και συνεχίζουμε)


