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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΝΣΟΛΕΑ: SpeedyNews.Gr

ΠΕΡΙΟΔΟ: 9 – 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020

ΜΕΘΟΔΟ: ONLINE ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΜΕ ΤΣΗΜΑ CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing)

ΠΕΡΙΟΦΗ: ΤΝΟΛΟ ΦΩΡΑ

ΔΕΙΓΜΑ: 744 ΑΣΟΜΑ, ΑΝΔΡΕ & ΓΤΝΑΙΚΕ, 18 ΕΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕΓΙΣΟ ΥΑΛΜΑ: ±3,6% ΜΕ ΔΙΑΣΗΜΑ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ 95%

Η Palmos Analysis είναι τακτικό μέλοσ του ΕΔΕΑ, έχει Αρ. Μητρώου 11 ςτο ΕΡ και τηρεί τουσ Κανόνεσ Δεοντολογίασ τησ 
ESOMAR για τισ δημοςκοπήςεισ και την έρευνα αγοράσ. 
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Γ’ Μϋροσ: Κοινωνύα και Κορωνοώόσ
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Για την υγεία ςασ

Για την υγεία των δικών 
ςασ

Για τα οικονομικά ςασ

“ε μια κλίμακα από το 1 – Καθόλου μέχρι και το 5 – Πολύ, πόςο θα λέγατε 

ότι ςασ ανηςυχεί το θέμα του κορωνοΰού;”

5-Πολύ 4-Αρκετϊ 3-Ούτε Πολύ/Ούτε Λύγο 2-Λύγο 1-Καθόλου Δεν ϋχω γνώμη
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Για την υγεία των δικών ςασ Για τα οικονομικά ςασ Για την υγεία ςασ

“ε μια κλίμακα από το 1 – Καθόλου μέχρι και το 5 – Πολύ, πόςο θα 

λέγατε ότι ςασ ανηςυχεί το θέμα του κορωνοΰού;”
(Μέςη θέςη)
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Κανένα από τα παραπάνω

Άλλο
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“Ποια από τα παρακάτω ςυναιςθήματα θα λέγατε ότι έχετε κυρίωσ για 

την επιδημία του κορωνοΰού;”
(μέχρι δύο επιλογέσ)
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Καθόλου, θα είναι 
όπωσ και πριν

20%

Αρκετά, θα είμαι πιο 
προςεκτικόσ/επιφυλα
κτικόσ ςτισ κοινωνικέσ 

μου επαφέσ
61%

Πολύ, θα ςυνεχίςω να 
αποφεύγω τισ 

κοινωνικέσ επαφέσ για 
μεγάλο χρονικό 

διάςτημα
17%

Δεν έχω γνώμη
2%

“Πόςο θεωρείτε ότι θα επηρεαςτεί η κοινωνική ςασ ζωή και ςυμπεριφορά 

από τουσ περιοριςμούσ που ιςχύουν ςήμερα, μετά τη λήξη τουσ;”
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Ο κορονοΰόσ δημιουργήθηκε από ανθρώπουσ ςε 
εργαςτήριο

Η επιδημία του κορονοΰού είναι πλαςτή και δεν 
υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ

Υπάρχουν φάρμακα και εμβόλια για την 
αντιμετώπιςη του κορονοΰού αλλά δεν παρέχονται 
ακόμα από τισ φαρμακευτικέσ εταιρείεσ για λόγουσ 

μεγιςτοποίηςησ του κέρδουσ

“χετικά με την έναρξη τησ επιδημίασ του κορωνοΰού, έχουν διατυπωθεί 

διάφορεσ θεωρίεσ. Θα ςασ αναφέρω μερικέσ ςχετικέσ εκφράςεισ και θα 
ήθελα να μου πείτε κατά πόςο τισ θεωρείτε ςωςτέσ:”

ωςτό Μϊλλον ωςτό Μϊλλον Λϊθοσ Λϊθοσ Δεν ϋχω γνώμη
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Υπερβολική, η κατάςταςη εμφανίζεται πιο 
δραματική/χειρότερη από ότι είναι

Αντικειμενική, παρουςιάζεται η εικόνα τησ κατάςταςησ 
όπωσ περίπου είναι

Ικανοποιητική, δεδομένων των ςυνθηκών που 
επικρατούν

Χαλαρή, η κατάςταςη εμφανίζεται 
ωραιοποιημένη/καλύτερη από ότι είναι
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23%
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“Μέχρι ςήμερα, πώσ θα χαρακτηρίζατε την ενημέρωςη που λαμβάνετε 

από τα Μέςα Μαζικήσ Ενημέρωςησ;”
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Πολύ
50%

Αρκετά
33%

Ούτε Πολύ/Ούτε Λίγο
12%

Λίγο
3%

Καθόλου
1%

Δεν έχω γνώμη
1%

“Πόςο εξοικειωμένοι θα λέγατε ότι είςτε με τη χρήςη online (διαδικτυακών) 

υπηρεςιών, όπωσ π.χ. τραπεζικέσ υπηρεςίεσ, έκδοςη κρατικών πιςτοποιητικών, χρήςη 
online υπηρεςιών εφορίασ και αςφαλιςτικών ταμείων κτλ.”
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