
  Στις ηλικίες 17-39 τα 
ποσοστά είναι ακριβώς 
ανάποδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι  Έλληνες 
Μετά Από 
20 Μήνες 
Πανδημίας 
Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Πώς αντιμετωπίζουμε την πανδημία σε αυτή τη χρονική 
συγκυρία; Πόσο έχουν αλλάξει οι απόψεις και οι στάσεις 
μας μέσα σε αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια που εξελίσσεται η 
κρίση; Τι σκεφτόμαστε για τα εμβόλια και πότε πιστεύουμε 
ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα; Ποιες είναι οι συνέπειες 
της πανδημίας στην ψυχική και σωματική μας υγεία;

Από τον Απρίλιο του 2020 η διαΝΕΟσις καταγράφει 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 συ-
νεργασία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ώστε 
τα ευρήματα να χρησιμεύουν και στον σχεδιασμό της 
στρατηγικής εμβολιασμού του πληθυσμού της χώρας 
μας. Το νέο, “έβδομο” κύμα αυτής της έρευνας, που 
διεξήχθη και πάλι σε συνεργασία με τη Metron Analysis 
τηλεφωνικά και online σε δείγμα 1.101 ατόμων ηλικίας 
από 17 και άνω που μιλούν ελληνικά, στο διάστημα 
5-14 Οκτωβρίου 2021, καταγράφει τις στάσεις και τις 
απόψεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων για την κρί-
ση, τους εμβολιασμούς και τις ευρύτερες συνέπειες της 
πανδημίας στις ζωές τους.

Ένα επίπεδο κανονικότητας έχει επανέλθει

Αβεβαιότητα, ανασφάλεια και ρεαλισμός

Στάση και εμπιστοσύνη απέναντι στα εμβόλια

Ο εμβολιασμός των παιδιών

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία

Μια έρευνα για τις στάσεις και τις 
απόψεις των Ελλήνων για την κρίση, 
τους εμβολιασμούς και τις συνέπειες της 
πανδημίας στις ζωές τους.
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83% το ποσοστό των 
εργαζομένων οι οποίοι πλέον 

δουλεύουν κανονικά στον 
χώρο εργασίας τους 

H αβεβαιότητα (40%) και η 
ανασφάλεια (31%) εξακολουθούν 
να είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα 
που βιώνουν οι Έλληνες και οι 
Ελληνίδες 

Οι μισοί πολίτες πιστεύουν ότι η 
χώρα μας αυτή την περίοδο κινείται 
προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ 
οι υπόλοιποι μισοί πιστεύουν το 
αντίθετο

Οι μισοί πολίτες 
(47%) θεωρούν ότι 
θα επανέλθουμε σε 
μια “φυσιολογική 
καθημερινότητα” 
μετά το 2022

2 στους 3 
πιστεύουν ότι 
“τα χειρότερα 
έχουν 
περάσει” 

3 στους 4 πιστεύουν 
ότι η Covid-19 
αποτελεί μια 
“σοβαρή απειλή” 
για την υγεία τους 

του δείγματος της έρευνας δηλώνουν 
ότι έχουν κάνει έστω τη μία δόση του 
εμβολίου (από 39% τον Μάιο του 
2021)

Από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, περισσότεροι από 
τους μισούς δηλώνουν σήμερα ότι δεν θα εμβολιαστούν 
(“μάλλον όχι” και “σίγουρα όχι”)

Το 41% των ανεμβολίαστων (ένα ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε περίπου 800.000 πολίτες) 
δήλωσαν πως δεν θα εμβολιαστούν ακόμα 
κι αν ο εμβολιασμός γίνει υποχρεωτικός

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ της 
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για κάποιες 
ομάδες του πληθυσμού:

είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι

    Το ποσοστό των εμβολιασμένων 
αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία 
και με το μορφωτικό επίπεδο

    Χαμηλότερα του 65% ποσοστά 
εμβολιασμού εμφανίζουν μόνο 
οι αγρότες, οι άνεργοι, όσοι/ες 
δηλώνουν επάγγελμα “οικιακά” 
και όσοι/ες ζουν σε περιοχές με 
λιγότερους από 2.000 κατοίκους

Από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί:

Από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί:

1 στους 4 θεωρεί 
ότι “έρχονται 
δυσκολότερες 
ημέρες”

  Στις ηλικίες άνω των 65, οι πολίτες 
που πιστεύουν ότι η χώρα κινείται 
προς τη σωστή κατεύθυνση είναι 
υπερδιπλάσιοι από τους συνομηλίκους 
τους που πιστεύουν το αντίθετο 

64% το αντίστοιχο 
ποσοστό τον 

περασμένο Μάιο 

25% το αντίστοιχο 
ποσοστό τον Απρίλιο 

του 2020

Μόνο το 10% 
εξακολουθούν 

να εργάζονται με 
τηλεργασία

40% 

41% 

58% 

58,1% 58% 

31% 

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

πρ-20 Σεπ -20 ∆εκ-20 Ια ν-21 Mάρ -21 Μάι -21 Οκτ-21

43,4
32,3

44,3
36,334,6

30,7

9,6

42

57,2
45,851,454,4

56,6

85,7
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

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

  65% θεωρούν “πολύ” ή “αρκετά 
πιθανό” νέες μεταλλάξεις να 
οδηγήσουν σε νέα επιβάρυνση 
της πανδημίας στο μέλλον

   2 στους 3 θεωρούν “όχι και τόσο 
πιθανό” ή “καθόλου πιθανό” να 
οδηγηθούμε ξανά σε lockdown

  Σχεδόν οι μισοί ανεμβολίαστοι 
πολίτες θεωρούν ότι θα 
οδηγηθούμε ξανά σε lockdown

77% 

75% 

81% 

των εμβολιασμένων δηλώνουν ότι 
θα κάνουν και τη συμπληρωματική, 
“αναμνηστική” δόση του εμβολίου 
όταν τους δοθεί η δυνατότητα

3 στους 4 πιστεύουν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός 
για τους υγειονομικούς

  Ωστόσο, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (στο 
συνολικό δείγμα) πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός 
πρέπει να είναι υποχρεωτικός για όλους τους πολίτες

7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός 
πρέπει να είναι υποχρεωτικός για τους εκπαιδευτικούς

7 στους 10 πιστεύουν το ίδιο και για τους ένστολους

7 στους 10 εμβολιασμένους πιστεύουν ότι οι 
ανεμβολίαστοι συμπολίτες τους “δεν είναι καλά 
πληροφορημένοι” και ότι “υπάρχουν επιτήδειοι που 
συνειδητά τους παραπλανούν”

6 στους 10 εμβολιασμένους υποστηρίζουν ότι “η 
συμπεριφορά των ανεμβολίαστων είναι αντικοινωνική” 

4 στους 10 εμβολιασμένους πιστεύουν ότι οι 
ανεμβολίαστοι “είναι επικίνδυνοι και τους αποφεύγουν” 

7 στους 10 εμβολιασμένους πιστεύουν ότι το να μην 
εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι “είναι δικαίωμά τους” 

1 στους 4 δηλώνει πως παρακινήθηκε από τον 
γιατρό του

1 στους 4 δηλώνει πως στην αρχή είχε αποφασίσει 
να μην εμβολιαστεί, αλλά στη συνέχεια άλλαξε 
γνώμη 

δηλώνουν ότι το αποφάσισαν 
μόνοι ή μόνες 

το ποσοστό των γονέων παιδιών 
ηλικίας άνω των 12 ετών που 
δήλωναν πως δεν θα εμβολίαζαν τα 
παιδιά τους τον Μάιο του 2021

το ποσοστό των γονέων παιδιών ηλικίας 
άνω των 12 ετών που σήμερα δηλώνουν 
είτε ότι τα παιδιά τους έχουν ήδη 
εμβολιαστεί (38%) είτε ότι πρόκειται να 
εμβολιαστούν (20%)

Από τους γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 12, σήμερα:

1 στους 3 δηλώνει ότι τα παιδιά του θα 
εμβολιαστούν όταν εγκριθεί το εμβόλιο 
και γι’ αυτά

1 στους 5 δηλώνει ότι δεν 
έχει αποφασίσει ακόμη

Σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν 
ότι τα παιδιά τους δεν θα 
εμβολιαστούν

Ακούγονται διάφορες αρνητικές γνώμες για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. 
Πείτε για κάθε μία αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε
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 Υπάρχουν επιτήδειοι 
που συνειδητά τους 

παραπλανούν  

 Είναι δικαίωµά τους να 
µην εµβολιαστούν   

 Οι αρνητές των 
εµβολίων δεν είναι καλά 

πληροφορηµένοι   

 Η συµπεριφορά τους 
είναι αντικοινωνική   

 Είναι επικίνδυνοι και 
προσπαθώ να τους 

αποφεύγω  

15,2
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1 στους 5 δηλώνει ότι αισθάνθηκε 
μελαγχολία, κατάθλιψη ή απελπισία (ένα 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που 

εμφανίστηκε σε αντίστοιχη έρευνα της 
ΕΛΣΤΑΤ από το 2019)

Σήμερα 1 στους 4  Έλληνες και Ελληνίδες δηλώνει 
πως τους τελευταίους 12 μήνες αντιμετώπισε αγχώδεις 

διαταραχές (κρίσεις πανικού, άγχος)

1 στους 10 δηλώνει ότι είχε κατάθλιψη

1 στους 5 δηλώνει ότι 
κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 2 εβδομάδων 
είχε διαταραχές στον ύπνο

το ποσοστό των νέων ηλικίας 
17-24 που δηλώνουν πως 
αισθάνθηκαν μελαγχολία, 
κατάθλιψη ή απελπισία τον 

τελευταίο χρόνο 

44% 


