
Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : politic.gr

Σκοπός της έρευνας : Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης για επίκαιρα θέματα

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα politic.gr και σε κοινωνικά
δίκτυα

Μέγεθος Δείγματος : 405 άτομα ηλικίας 17+

Στατιστικό σφάλμα : +/-4,0%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Περιοχή : Νομός Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 4/10/ έως 8/10/2021

Σταθμίσεις : με βάση την ηλικία, το φύλο και τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2019

Αρ. Μητρώου Ε.Σ.Ρ : 7 (επτά)/ Μέλος ESOMAR

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

Ταυτότητα της έρευνας

https://politic.gr/


Κατά την άποψη σας, οι δοξολογίες για την Αγίου Δημητρίου, θα 

πρέπει να γίνουν :

Μόνο με 
εμβολιασμένους

22.3%

Με εμβολιασμένους & 
ανεμβολίαστους

40.8%

Να μην γίνουν 
καθόλου

35.0%

ΔΓ/ΔΑ
1.9%



Κατά την άποψη σας, οι παρελάσεις θα πρέπει να γίνουν :

Μόνο με 
εμβολιασμένους

12.7%

Με εμβολιασμένους & 
ανεμβολίαστους

43.8%

Να μην γίνουν 
καθόλου

40.2%

ΔΓ/ΔΑ
3.3%



Τα μίνι Lockdown στη Θεσσαλονίκη με στόχο τον έλεγχο της 
μετάδοσης του ιού (απαγόρευση μουσικής, περιορισμοί

στην κυκλοφορία), είναι μέτρο με το οποίο :

Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

30.0%

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ

70.0%



Κατά την άποψη σας, οι εμβολιασμένοι :

Θα πρέπει να έχουν 
περισσότερες ελευθερίες 
από τους ανεμβολίαστους

52.2%

Θα πρέπει όλοι να 
έχουν τις ίδιες 

ελευθερίες
46.6%

ΔΓ/ΔΑ
1.2%



Για σας προσωπικά, τι από τα παρακάτω ισχύει;

65%

6%

6%

21%

2%

Έχω κάνει το εμβόλιο (έστω και την μια 
δόση)

Σκοπεύω να το κάνω το επόμενο διάστημα

Το σκέφτομαι …

Δεν θα το κάνω, δεν το εμπιστεύομαι

Είμαι κατά των εμβολίων



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση του Πρωθυπουργού για την
διαγραφή του κ. Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ;

Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

61.7%

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ

27.4%

ΔΓ/ΔΑ
10.9%



Συμφωνείτε  ή διαφωνείτε με την απόφαση του Πρωθυπουργού για την

διαγραφή του κ. Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ;

Ψηφοφόροι ΝΔ

2019

Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ

2019

Συμφωνώ

Διαφωνώ

ΔΓ/ΔΑ

56,5% 67,3%

34,8% 21,8%

8,7% 10,9%


