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Ανάθεση ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Σκοπός  Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης 
για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 

Μεθοδολογία Τηλεφωνική και WEB (iCAWI) 

Δείγμα  1.005 άτομα, ηλικίας 17+ 

Περίοδος διεξαγωγής 14/7/ έως 16/7/2020 

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 



Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αποτελεί για σας πλήγμα 
στο θρησκευτικό σας συναίσθημα; 

Ναι/Μάλλον ναι 
70,0% 

Όχι/Μάλλον όχι 
30,0% 



Κατά την άποψη σας, η μετατροπή της  Αγίας Σοφίας είναι θέμα που 
: 

Πρέπει να 
απασχολήσει τον 
ελληνορθόδοξο 

χριστιανισμό 

3,0% 

Το σύνολο της 
ορθόδοξης 
εκκλησίας 

11,0% 

Τον χριστιανισμό 
στο σύνολο του 

(όλα τα χριστιανικά 
δόγματα) 

80,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

6,0% 



Πως κρίνετε την στάση της Ρωσίας στο θέμα της Αγίας Σοφίας; 

Θετικά/Μάλλον 
θετικά 

10,0% 

Αρνητικά/Μάλλον 
αρνητικά 

77,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

13,0% 



Πόσο ικανοποιημένος είστε από την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο θέμα της Αγίας Σοφίας; 

Πολύ/Αρκετά 

10,0% 

Λίγο/Καθόλου 

87,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

3,0% 



Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει για επίλυση του θέματος: 

Μέσα από διεθνείς 
συμμαχίες (με 

Ε.Ε.,Ρωσία, ΗΠΑ 
κλπ) 

78,0% 

Με μονομερείς 
ενέργειες κατά 

τηςΤουρκίας 

20,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

2,0% 



Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε προτάσεις στην Ε.Ε. για κυρώσεις κατά της Τουρκίας όπως 
διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, «μπλόκο» στη συμφωνία της τελωνειακής 

ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, διακοπή της προενταξιακής χρηματοδότησης και διακοπή της 
χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύετε ότι η Ε.Ε. θα 

δεχθεί να εφαρμόσει τις κυρώσεις αυτές; 

Ναι/Μάλλον ναι 
20,0% 

Όχι/Μάλλον όχι 
74,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

6,0% 



Τι από τα παρακάτω ισχύει για σας : 

Η ελληνική 
κυβέρνηση έκανε 

και κάνει ότι μπορεί 
για το θέμα 

40,0% 

Έπρεπε να κάνει 
περισσότερα 

53,0% 

Έπρεπε να κάνει 
λιγότερα 

3,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

4,0% 



Ο κ. Βορίδης έκανε την εξής δήλωση : Να κάνουμε το μουσείο Κεμάλ 
(το σπίτι που έζησε ο Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη) μουσείο μνήμης της 

Γενοκτονίας του Ελληνισμού. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την 
δήλωση αυτή; 

Συμφωνώ /Μάλλον 
συμφωνώ 

40,0% 

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ 

55,0% 

ΔΓ/ΔΑ 

5,0% 



Τι κατά την άποψη σας είναι πιο επώδυνο για τον Ερντογάν; 

Οικονομικές 
κυρώσεις 

68,0% 

Διπλωματικές 
πιέσεις 

4,0% 

Τίποτα δεν τον 
σταματά 

28,0% 


