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Ανάθεση ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σκοπός Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης 
για επίκαιρα θέματα και πρόθεση ψήφου

Μεθοδολογία Τηλεφωνική και WEB (iCAWI)

Δείγμα 1.184 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 16/10/ έως 21/10/2020

Περιοχή κάλυψης Πανελλαδική

Σταθμίσεις Quotas ως προς τις διοικητικές Περιφέρειες 
της χώρας, και στάθμιση σύμφωνα με τις 
εκλογές του Ιουλίου 2019

Περιθώριο σφάλματος +/-3,0%, διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Αρ. Μητρώου ΕΣΡ : 7 
(επτά)

Μέλος ESOMAR & WAPOR

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των τάσεων 
της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας



Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο;
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Τι κατά την άποψη σας θα πρέπει να επιδιώξει η χώρα μας απέναντι στην τουρκική 
προκλητικότητα;
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Να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την επιβολή κυρώσεων 

Να απαντήσει στρατιωτικά

Άλλο



Η στρατιωτική θητεία θα πρέπει :
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Σχετικά με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, με τι από τα παρακάτω συμφωνείτε;
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Όταν θα υπάρξει εμβόλιο για τον Covid-19 με όλες τις επίσημες εγκρίσεις, θα το 
κάνατε;
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Πόσο εμπιστεύεστε την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων (λοιμωξιολόγων, 
επιδημιολόγων), που παρακολουθούν την πορεία της πανδημίας και προτείνουν 

μέτρα;
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Κάνετε χρήση της μάσκας στην περιοχή σας, όπως προβλέπεται από την πολιτική 
προστασία;
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Έχει υπάρξει για σας, το νοικοκυριό σας ή την επιχείρηση σας, ή την εργασία σας, 
κάποιο πρόγραμμα στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας (παράταση επιδόματος ανεργίας, μείωση ενοικίου, επιστρεπτέες 
προκαταβολές , αποζημιώσεις ειδικού σκοπού κλπ.);
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Πότε κατά την άποψη σας θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία;
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Αξιολογήστε παρακαλώ τα παρακάτω πολιτικά πρόσωπα, από το ένα έως το δέκα 
(1 πολύ κακή αξιολόγηση, 10 πολύ καλή), ως προς την αποτελεσματικότητα τους 

στο χώρο ευθύνης τους :

6.8

6.7

6.7

6.3

6.0

6.0

5.9

5.8

Παναγιωτόπουλος Ν.

Χατζηδάκης κ.

Γεωργιάδης Α.

Θεοδωρικάκος Τα.

Κικίλιας Β.

Πιερρακάκης Κ.

Βορίδης Μ.

Δένδιας Ν.



Σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την γνώμη σας , ποιος από τους 
παρακάτω είναι καταλληλότερος για την προεδρία του κόμματος ;(Ψηφοφόροι 

ΣΥΡΙΖΑ)
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Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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