
Ταυτότητα της έρευνας

Διενέργεια INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις
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Πόσο πιθανό θεωρείτε να κολλήσετε τον κορωνοϊό;
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Πόσο συχνά παρακολουθείτε την ενημέρωση για την νόσο 
από τον κ. Τσιόρδα και τον κ. Χαρδαλιά;
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Πως κρίνετε την ενημέρωση αυτή;
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Σε σχέση με το παρελθόν και με ότι έχετε ακούσει ή βιώσει, 
πως κατά την άποψη σας χειρίστηκε το θέμα η ελληνική 

τηλεόραση;
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Πως κρίνετε τις ενέργειες του Πρωθυπουργού για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας (Αποφάσεις για την λήψη 

μέτρων, διαγγέλματα, υπουργικά συμβούλια εξ 
αποστάσεως, δράσεις για την στήριξη της οικονομίας κλπ.)
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Όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ποια από 
τις παρακάτω φράσεις είναι πιο κοντά στη γνώμη σας;
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Αυξήσατε την προσωπική σας υγιεινή; (συχνότερο μπάνιο, 
λούσιμο, πλύσιμο χεριών κλπ.)
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Διατηρείτε απόσταση 2 μέτρων από τους ανθρώπους που 
συναντάτε έξω από το σπίτι σας;
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Η δουλειά σας/μισθός σας/εισόδημα σας, επηρεάστηκε 
από την επιδημία;
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Πόσο καιρό νομίζετε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι 
να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή χωρίς τους ισχύοντες 

περιορισμούς;
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Τέλη Απριλίου

Μέχρι το καλοκαίρι

Μέχρι τέλους του έτους

Σε ένα χρόνο και περισσότερο


