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

Μεθοδολογία Τηλεφωνική και WEB (iCAWI)

Δείγμα 1.205 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 19/4/ έως 22/4/2021

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



Πως κρίνετε την στάση του κ. Δένδια στην κοινή συνέντευξη τύπου 
με τον τούρκο ομόλογο του;

Θετικά/Μάλλον 
θετικά
86.0%

Αρνητικά/Μάλλον 
αρνητικά

9.0%

ΔΓ/ΔΑ
5.0%



Πως κρίνετε συνολικά την μέχρι τώρα πορεία του κ. Δένδια ως 
υπουργού των εξωτερικών;

Θετικά/Μάλλον 
θετικά
71.0%

Αρνητικά/Μάλλον 
αρνητικά

16.0%

ΔΓ/ΔΑ
13.0%



Πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Ντράγκι, αποκάλεσε τον 
τούρκο Πρόεδρο δικτάτορα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την θέση 

αυτή;

Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

85.0%

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ

12.0%

ΔΓ/ΔΑ
3.0%



Κατά την άποψη σας, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι καλύτερη 
τώρα με κυβέρνηση ΝΔ ή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ;

Καλύτερη με ΝΔ
46%

Καλύτερη με ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
18%

Είναι το ίδιο
34%

ΔΓ/ΔΑ
2%



Ποια κυβέρνηση κατά την άποψη σας, έχει κάνει καλύτερη 
διαχείριση στο θέμα των προσφύγων;

Η κυβέρνηση της ΝΔ
37.0%

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
22.0%

Καμία από τις δύο
41.0%



Κατά την άποψη σας, η αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί 
με click away και click in shop, ή κανονικά με ατομικά μέτρα 

προστασίας (μάσκες και ελεγχόμενο αριθμό πελατών εντός);

Να συνεχίσει να 
λειτουργεί με click 

away και click in shop
17.0%

Να λειτουργήσει κανονικά με 
ατομικά μέτρα προστασίας

77.0%

Άλλο
6.0%



Κατά την άποψη σας, το lock down δεν αποδίδει :

Γιατί δεν 
εφαρμόζεται σωστά

51.0%

Γιατί τα μέτρα που 
επιβάλλει δεν είναι 

εφαρμόσιμα
40.0%

Άλλο
9.0%



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

24.0% 48.0% 28.0%



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

36.7%

22.1%

6.7% 5.6% 4.8%
3.6%

7.2%

12.2%

1.1%

14,6%


