
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 online (panel), με ηλεκτρονικά δομημένο ερωτηματολόγιο

Μέγεθος Δείγματος : 1.455 άτομα ηλικίας 17+

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

Περιοχή : Πανελλαδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 22/9/ έως 27/9/2022

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

2019

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



Για το χειμώνα που έρχεται, έχετε λάβει μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας στο νοικοκυριό σας;

Ναι, έχω 
λάβει
47,0%

Όχι δεν έχω 
λάβει
53,0%



Κατά την άποψη σας, τι είναι καλύτερο να κάνει η κυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση της ακρίβειας (πληθωρισμός)

Να συνεχίσει με επιδόματα 
(fuel pass, power pass κλπ.)

9,0%

Να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές 
(ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα 

κλπ.)
81,0%

Άλλο
10,0%



Εσείς έχετε κάνει χρήση κάποιου από τα επιδόματα που έχουν δοθεί 
μέχρι τώρα(fuel pass, power pass, Αλλάζω συσκευή κλπ.);

Ναι, έχω κάνει
57,2%

Όχι δεν έχω κάνει
39,8%

Δεν με αφορά η 
ερώτηση

3,0%



Το «Μητσοτάκης γιοκ» του κ. Ερντογάν, κάνει καλό ή κακό στην 
εικόνα τους Έλληνα πρωθυπουργού στο εσωτερικό της χώρας;

Κάνει καλό
43,3%

Κάνει κακό
22,6%

Άλλο
19,4%

ΔΓ/ΔΑ
14,7%



Κατά την άποψη σας , είναι φίλος ή εχθρός ο τουρκικός λαός;

Ο τουρκικός 
λαός είναι 

φίλος
68,0%

Ο τουρκικός 
λαός είναι 

εχθρός
19,0%

ΔΓ/ΔΑ
13,0%

Στην ερώτηση «Είναι φίλος ή εχθρός ο ελληνικός λαός;»:Το 64% 

απάντησε ότι ο ελληνικός λαός είναι φίλος. Το 31,3% απάντησε 

ότι ο ελληνικός λαός είναι εχθρός. Το 4,7% δεν απάντησε. 

Δημοσκόπηση στην Τουρκία. Πηγή Metrpoll



Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιον 

συνδυασμό κομμάτων θα προτιμούσατε για σχηματισμό 

κυβέρνησης;

+

+
+

4,6%

35,7%

25,1% Άλλο 26,4%

ΔΓ/ΔΑ 8,2%



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

27%

47%

26%



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

32,3%

24,0%

10,6%

6,1% 5,1% 3,6%
1,7% 1,2%

7,0% 7,4%

1,0%

8,3%




