
Ταυτότητα της έρευνας

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των 

τάσεων της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας

Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : Ιστότοπος Politic.gr

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

και πρόθεση ψήφου

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος δειγματοληψίας : Στρωματοποιημένη, quotas σύμφωνα με τον πληθυσμό της

κάθε διοικητικής περιφέρειας

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : Τηλεφωνική, με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών

και WEB (iCAWI), μέσω ατομικής πρόσκλησης για συμμετοχή, με ηλεκτρονικά

δομημένο ερωτηματολόγιο

Μέγεθος Δείγματος : 1.414 άτομα ηλικίας 17+

Στατιστικό σφάλμα : +/-2,6%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Περιοχή : Πανελλαδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 10/1/ έως 12/1/2022

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

2019

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



Ποιο κατά την άποψη σας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η χώρα; (μέχρι τρεις επιλογές)
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Πότε κατά την άποψη σας θα ελεγχθεί η πανδημία;

Μέσα στο 2022
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Το 2023
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Είχατε περιστατικό νόσησης στο στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον;
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Νοέμβριος 2021
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Ιανουάριος 2022

Με επικρατούσα

Την ΟΜΙΚΡΟΝ



Είστε υπέρ ή κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού;
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Οι τιμές της ενέργειας (ρεύμα , φυσικό αέριο κλπ.) έχουν επηρεάσει 

τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την θέρμανση;

Ναι, χρησιμοποιώ 
την θέρμανση πιο 

προσεκτικά
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Όχι, την χρησιμοποιώ 
όπως παλιά
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Οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 

κάνετε χρήση του ΙΧ σας;
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λιγότερο
58,0%

Όχι, το χρησιμοποιώ 
το ίδιο
42,0%



Έχετε περιορίσει αγορές βασικών προϊόντων  λόγω ανατιμήσεων;

Ναι, τις έχω 
περιορίσει
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Όχι, δεν τις έχω 
περιορίσει
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Πρόσφατα ο κ. Τσίπρας ζήτησε από την Βουλή την προκήρυξη 

εκλογών. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την προκήρυξη εκλογών;
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Η άποψη σας για τους αρχηγούς των κομμάτων στην Βουλή,  είναι :



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

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

ΤΣΊΠΡΑ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΚΑΝΈΝΑΝ
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Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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