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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 1.115 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 13/4/ έως 19/4/2021

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



Κατά την άποψη σας , η εξωτερική πολιτική της χώρας μας είναι :

Καλύτερη τώρα με 
κυβέρνηση ΝΔ

53.0%

Ήταν καλύτερη με 
κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
19.0%

Είναι η ίδια 
ανεξάρτητα 
κυβέρνησης

26.0%

ΔΓ/ΔΑ
2.0%



Μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για 
την διαχείριση της οικονομίας;

Την ΝΔ
50.0%

Τον ΣΥΡΙΖΑ
22.0%

Κανέναν από τους 
δυο

28.0%



Μεταξύ της  ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για 
την διαχείριση της πανδημίας;

Την ΝΔ
49.0%

Τον ΣΥΡΙΖΑ
20.0%

Κανέναν από τους 
δυο

31.0%



Τι από τα παρακάτω ισχύει κατά την άποψη σας;

Το lock down δεν αποδίδει, 
κούρασε και πρέπει να αρθεί

57%

Το lock down πρέπει να 
μείνει έως ότου μειωθούν 
σημαντικά τα κρούσματα

25%

Άλλο
18%



Έχει τύχει να παραβιάσετε κάποιο από τα περιοριστικά μέτρα 
(υπερβολική χρήση SMS, άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας, 

συγχρωτισμός κλπ.);

Όχι/Μάλλον όχι
79% Όχι/Μάλλον όχι

76%

Όχι/Μάλλον όχι
65% Όχι/Μάλλον όχι

60%

Ναι/Μάλλον ναι
21%

Ναι/Μάλλον ναι
24%

Ναι/Μάλλον ναι
35%

Ναι/Μάλλον ναι
40%

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2020 ΦΈΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021 ΜΆΡΤΙΟΣ 2021 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2021



Κατά την άποψη σας, θα πρέπει :

Να Επιτραπεί το Πάσχα στο χωριό 
(άρση της απαγόρευσης από Νομό 

σε Νομό)
58.0%

Να μην επιτραπεί όσο ο 
αριθμός των κρουσμάτων 

είναι ακόμα ψηλά
42.0%



Κατά την άποψη σας, θα πρέπει :

Να καταργηθεί η 
αποστολή SMS στο 

13033
68.0%

Να μην καταργηθεί η αποστολή SMS 
στο 13033 όσο ο αριθμός των 

κρουσμάτων είναι ακόμα ψηλά
32.0%



Κατά την άποψη σας, τα self-tests :

Θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση της 

πανδημίας
68.0%

Δεν θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση της 

πανδημίας
27.0%

ΔΓ/ΔΑ
5.0%



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 :
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Δένδιας Ν.

Κικίλιας Β.

Γεωργιάδης Α.

Σταϊκούρας Χ.

Θεοχάρης Χ.

Χρυσοχοϊδης Μ.

Μηταράκης Ν.



Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, ποιον από 

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, ποιον από 

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

ΤΣΊΠΡΑ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΚΑΝΈΝΑΝ

23.0% 49.0% 27.0%



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

36.6%

21.9%

6.6% 5.5% 5.1%
3.4%

7.5%

12.4%

1.0%

14,7%


