
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Τι Πιστεύουν 
Οι Έλληνες 
Για Την 
Πανδημία     
Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των Ελλήνων 
σε αυτή τη χρονική συγκυρία; Πόσο σοβαρά αντι-
μετωπίζουμε την πανδημία; Πότε πιστεύουμε ότι θα 
επιστρέψει η “κανονικότητα”; Πώς ζούμε μετά τη στα-
διακή άρση πολλών από τα περιοριστικά μέτρα που 
ίσχυαν το προηγούμενο διάστημα, και πόσο τηρούμε 
τα μέτρα ατομικής προστασίας; Τι σκεφτόμαστε για 
τα εμβόλια;

Από τον Απρίλιο του 2020 η διαΝΕΟσις καταγρά-
φει τις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων για την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού. Από τον Δεκέμβριο του 
2020 και μετά, το ερωτηματολόγιο επικαιροποιήθηκε με 
τη συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 
ώστε τα ευρήματα να χρησιμεύουν και στον σχεδιασμό 
της στρατηγικής εμβολιασμού του πληθυσμού της χώ-
ρας μας. Το νέο, “έκτο” κύμα αυτής της έρευνας, που 
διεξήχθη και πάλι σε συνεργασία με τη Metron Analysis 
σε πανελλαδικό δείγμα 1.101 ατόμων ηλικίας 17 και 
άνω το διάστημα 7-15 Μαΐου του 2021, καταγράφει 
το πώς έχουν αλλάξει οι ζωές και οι προσδοκίες των 
Ελλήνων στη νέα αυτή φάση της κρίσης.

Μια μορφή «κανονικότητας» επιστρέφει

Κάποια ίχνη αισιοδοξίας επιστρέφουν -αλλά πλέον με μια γερή δόση ρεαλισμού

Οι Έλληνες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την Covid-19 με φόβο

Στάσεις και εμπιστοσύνη απέναντι στα εμβόλια

Η νέα, έκτη έρευνα της διαΝΕΟσις για τις 
στάσεις, τις απόψεις και τις προσδοκίες 
των Ελλήνων σε αυτή τη νέα φάση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.

2 στους 3 εργάζονται κανονικά 
με φυσική παρουσία στον 
χώρο εργασίας τους (63,8%, 
από 53,9% τον περασμένο 
Μάρτιο και μόλις 25,4% τον 
Απρίλιο του 2020).

1 στους 5 
εργάζονται 
ακόμη με 
τηλεργασία.

Σχεδόν 6 στους 10 θεωρούν ότι η χώρα μας 
αυτή την περίοδο κινείται προς “τη σωστή 

κατεύθυνση”.

οι ηλικίας των 65+ 
που θεωρούν ότι 

πάμε προς τη “σωστή 
κατεύθυνση”.

οι νέοι ηλικίας 17-
24 που θεωρούν 

το ίδιο.

Κατά τη γνώμη σας, και μιλώντας γενικά, η χώρα 
μας αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή 

προς τη λάθος κατεύθυνση;
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Διαχρονικά στοιχεία

1 στους 2 πιστεύει 
ότι η διαχείριση της 
πανδημίας είναι μέχρι 
τώρα “σωστή”.

οι ηλικίας των 65+ 
που θεωρούν ότι 
η διαχείριση της 
πανδημίας ήταν 
“σωστή”. 

οι νέοι ηλικίας  
17-24 που θεωρούν 
ότι η διαχείριση της 
πανδημίας ήταν 
“λάθος”.

70,7% 43,8%

69,1% 73,9%

Η “αβεβαιότητα” (39,6%) και η 
“ανασφάλεια” (30,8%) εξακολουθούν 
να είναι τα πιο έντονα συναισθήματα 
που διακατέχουν τους Έλληνες και τις 

Ελληνίδες. 

H αισιοδοξία αυξάνεται  
(21,7% από 16% τον Μάρτιο) και  

ο θυμός μειώνεται (11,5% από 18,6% 
τον Μάρτιο).

7 στους 10 θεωρούν ότι οι χειρότερες 
φάσεις της κρίσης είναι πίσω μας. 

Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο στάδιο της πανδημίας του 
κορωνοϊού βρισκόμαστε;
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Διαχρονικά στοιχεία

συμφωνούν 
-διαχρονικά- ότι 

ο κορωνοϊός 
“αποτελεί μια 

σοβαρή απειλή”.

1 στους 2 θεωρεί 
“αρκετά” ή “πολύ” 

πιθανό να προσβληθεί 
από κορωνοϊό (από 
32% τον Σεπτέμβριο 

του 2020).

2 στους 3 πιστεύουν 
ότι αν προσβληθούν 

“κινδυνεύουν 
σοβαρά” από τη 

νόσο.

δηλώνουν ότι 
έχουν νοσήσει οι 
ίδιοι με Covid-19.

δηλώνουν ότι έχει 
νοσήσει μέλος 

του νοικοκυριού 
τους.

δηλώνουν ότι 
φορούν μάσκα 
“συχνά” ή “πολύ 

συχνά”.

δηλώνουν ότι 
πλένουν τα χέρια 
“συχνά” ή “πολύ 

συχνά”.

δηλώνουν ότι 
κρατούν αποστάσεις 

“συχνά” ή “πολύ 
συχνά”.
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Άνω του 90% 
του πληθυσμού 

συμφωνούν ότι το 
πλύσιμο των χεριών, η 

χρήση μάσκας και η τήρηση 
αποστάσεων “συνέβαλαν 

στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας”.

7 στους 10 πιστεύουν ότι 
θα επανέλθουμε σε μια 

κανονική καθημερινότητα 
κάποια στιγμή “από το 

2022 και μετά”. 

1 στους 3 πιστεύουν 
ότι θα επανέλθουμε 

σε μια κανονική 
καθημερινότητα κάποια 
στιγμή “μετά το 2022”.

Πότε εκτιμάτε ότι θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική καθημερινότητα;

Σχεδόν 4 στους 10 (38,9%) 
δηλώνουν ότι έχουν ήδη 

εμβολιαστεί με τουλάχιστον 
μία δόση (από μόλις 9,4% 
στην έρευνα του Μαρτίου).

Σχεδόν 1 στους 2 
(το 44,2%) από τους 

εμβολιασμένους, έχουν 
εμβολιαστεί με δύο 

δόσεις.

δηλώνουν πως έχει 
εμβολιαστεί κάποιο 

μέλος της οικογένειάς 
τους.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων  
(52,4% από 32,7% τον Μάρτιο)  

δηλώνουν “ευχαριστημένοι με τον 
 ρυθμό των εμβολιασμών”.

Η ικανοποίηση των πολιτών  
“από τη διαδικασία του 

εμβολιασμού” είναι καθολική, και 
αγγίζει το αστρονομικό 97,8%.

2 στους 3 πλέον συμφωνούν με την έκδοση 
ενός “πιστοποιητικού εμβολιασμού” (από 
55,3% τον περασμένο Μάρτιο). Σε αυτούς 
που έχουν εμβολιαστεί ήδη, το ποσοστό 

φτάνει το 85%. 

έχουν 
εμβολιαστεί 

με Pfizer/
BioNTech. 

έχουν 
εμβολιαστεί με 
AstraZeneca. 

έχουν 
εμβολιαστεί με 

Moderna. 

έχουν εμβολιαστεί με 
Johnson & Johnson/

Janssen.

Η πλειοψηφία των εμβολιασμένων 
(56,1%) δήλωσαν ότι δεν είχαν 

παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, 
ενώ 42,3% ένιωσαν κάποιες “ελαφρές 

παρενέργειες”.

δηλώνουν ότι, αν 
είχαν επιλογή, θα 
προτιμούσαν να 

εμβολιαστούν με το 
εμβόλιο των Pfizer/

BioNTech. 

δηλώνουν ότι θα 
προτιμούσαν να 
εμβολιαστούν με 
το εμβόλιο της 

Moderna.

δηλώνουν ότι θα 
προτιμούσαν να 

εμβολιαστούν με το 
εμβόλιο της Johnson 
& Johnson/Janssen.

δηλώνουν ότι θα 
προτιμούσαν να 
εμβολιαστούν με 
το εμβόλιο της 
AstraZeneca.

δηλώνουν ότι 
δεν έχουν κάποια 
προτίμηση.

Η αποδοχή των 
εμβολίων και της αξίας 

τους είναι καθολική: 
94,4% των ερωτηθέντων 

συμφωνούν με την άποψη 
ότι “τα εμβόλια σώζουν 

ζωές”.
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Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη  
ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές;

2 στους 3 εμβολιασμένους 
δηλώνουν ότι αισθάνονται 
“καλύτερα ψυχολογικά” 
μετά τον εμβολιασμό τους.  

είναι το ποσοστό όσων 
δηλώνουν ότι θα 

εμβολιαστούν («Σίγουρα 
ναι» και «Μάλλον ναι») 

μαζί με αυτούς που έχουν 
ήδη εμβολιαστεί.

των γονιών* 
δηλώνουν πως δεν 
θα εμβολίαζαν το 

παιδί τους.

*Το ερώτημα τέθηκε σε 500 άτομα, εκ 
των οποίων οι 132 είχαν παιδιά.
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Εσείς προσωπικά σκέφτεστε να εμβολιαστείτε ή όχι κατά του νέου κορωνοϊού;19
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38,9

6,24,8

14,5
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Σεπτέμβριος 
2020

Δεκέμβριος 
2020

Ιανουάριος 
2021

Μάρτιος 
2021

Μάιος 
2021

Μέχρι το τέλος του 2020 5 0,5 - - -

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 31,3 28,6 22,1 12,6 6,3

Μέχρι το τέλος του 2021 23,7 35,7 35,3 30,8 20,8

Μετά το 2021 32,4 32 39,4 54,4

Mέσα στο 2022 - - - - 37,5

Μετά το 2022 - - - - 30,7

ΔΓ/ΔΑ (αυθ.) 7,3 3,2 3,2 2,1 4,7

Ωστόσο: 

Διαχρονικά στοιχεία


