Πώς Ζουν Οι Έλληνες Στην Πανδημία
Μια έρευνα της διαΝΕΟσις
Τι αισθάνονται οι Έλληνες μετά από
ένα μήνα στην απομόνωση; Πώς έχει
επηρεάσει η πανδημία την εμπιστοσύνη
μας στους θεσμούς; Πόσοι “μένουμε
σπίτι” και τι κάνουμε εκεί;
Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις
αποτυπώνει τη ζωή, τις ανησυχίες και
τις προσδοκίες των Ελλήνων κατά τη
διάρκεια της μεγαλύτερης κρίσης της
εποχής μας.

Οι Έλληνες δηλώνουν αισιόδοξοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και με ανανεωμένη
εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους αλλά και στους ειδικούς:
• 86% πιστεύουν ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση (η Metron Analysis κάνει αυτή την ερώτηση σε έρευνές της εδώ
και 8 χρόνια -αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ).
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• 26% δηλώνουν ότι αισθάνονται σιγουριά (από 6% πέντε μήνες πριν)

1,5%
9,6%

3,2%

1
Προς τη σωστή
Ούτε-ούτε (Αυθ.)
Προς τη λάθος
ΔΓ/ΔΑ (Αυθ.)

Προς τη σωστή
Ούτε-ούτε (Αυθ.)
Προς τη λάθος
ΔΓ/ΔΑ (Αυθ.)

Πώς Βιώνουμε Την Κρίση;

• 40% δηλώνουν ότι αισθάνονται αισιοδοξία (από 30% πέντε μήνες πριν)

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με
τη Metron Analysis σε ένα πανελλαδικό
δείγμα 1.250 ατόμων το διάστημα
από 8 έως 15 Απριλίου. Τα πλήρη
αποτελέσματά της, μαζί με πλούσιο1
συνοδευτικό υλικό, είναι διαθέσιμα στο
dianeosis.org.

85,7%

Τι Νιώθουν οι Έλληνες εν Μέσω της Πανδημίας;

• 24% δηλώνουν ότι αισθάνονται υπερηφάνεια (από 14% πέντε μήνες πριν)
• 31% δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια (από 38% πέντε μήνες πριν)
• Μόνο 10% δηλώνουν ότι αισθάνονται απογοήτευση (από 27% πέντε
μήνες πριν)
Ποια συναισθήματα
σας διακατέχουν πιο έντονα σήμερα
1
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Όλοι οι πολιτειακοί θεσμοί απολαμβάνουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης
σήμερα απ’ ό,τι το 2018:
Πρωθυπουργός 69,7% (+14%)
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 67,3% (+12%)
Δήμαρχος 65,5% (+9)
Περιφερειάρχης 53,1% (+12%)
Κυβέρνηση 64,6% (+13%)

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο dianeosis.org

δηλώνουν ότι περνούν την περίοδο της
καραντίνας μόνοι (το ποσοστό στους
ηλικιωμένους φτάνει στο 19%)
δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ αγχωμένοι
δηλώνουν πως υπάρχουν κοντινοί τους
άνθρωποι που θεωρούν ότι κινδυνεύουν από
τον κορωνοϊό
δηλώνουν ότι φοβούνται πολύ ή αρκετά ότι
κινδυνεύουν οι ίδιοι
θεωρούν ότι κινδυνεύουν λίγο ή καθόλου
πίστεψαν κάποια στιγμή ότι έχουν μολυνθεί από
τον ιό
δηλώνουν ότι ανήκουν σε κάποια “ευάλωτη
ομάδα”
των ερωτηθέντων άνω των 65 ετών δεν
θεωρούν ότι ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα
είχαν βγει από το σπίτι τους 24 ώρες πριν από
τη συνέντευξη (60% για ψώνια, 38% για σωματική
άσκηση, 24% για να πάνε στη δουλειά τους)
δηλώνουν πως έχουν να κάνουν χειραψία με
άτομο εκτός του νοικοκυριού τους εδώ και πάνω
από ένα μήνα

Τι Πιστεύουν οι Έλληνες το 2020
Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις
της πανδημίας

Πράγματα που κάνουμε περισσότερο
τώρα σε σχέση με 3-4 μήνες πριν:

Αρνητικές:
πιστεύουν ότι η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομική τους κατάσταση

Εκτιμήσεις για το μέλλον
• 70% πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε «σε
κάποια φυσιολογική κανονικότητα» μέχρι τον
Σεπτέμβριο

• 64% αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους
• 57% βλέπουν περισσότερη τηλεόραση/ταινίες

• 40% πιστεύουν ότι θα επιστρέψουμε στην
κανονικότητα «το επόμενο δίμηνο»

• 53% κάνουν περισσότερες δουλειές του σπιτιού
• 47% χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media και το
ίντερνετ

• 37% εργάζονται λιγότερο για τη δουλειά τους
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• 11% των ανέργων δηλώνουν ότι
έχασαν τη δουλειά τους μετά την 1η
Μαρτίου

ότι θα επηρεάσει θετικά την αλληλεγγύη

Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση
αυτή την περίοδο;

(με τηλεργασία)
• 25% των εργαζομένων εργάζονται
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• 41% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι
τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί με
την εφαρμογή των μέτρων

Θετικές:
πιστεύουν ότι η πανδημία θα επηρεάσει θετικά την
εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας

• 25% δηλώνουν ότι θα επέστρεφαν μόνο όταν
βρεθεί εμβόλιο για τον SARS-Cov-2

• 31% γυμνάζονται λιγότερο

• 47% των εργαζομένων εργάζονται με
μειωμένο ωράριο, είναι σε αναστολή
εργασίας ή σε κάποια μορφή άδειας

θεωρούν ότι θα έχει μακροχρόνιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

• 24% δηλώνουν ότι θα επέστρεφαν στις
καθημερινές τους συνήθειες σήμερα, αν δεν
υπήρχαν τα μέτρα

Πράγματα που κάνουμε λιγότερο τώρα:

• 26% των εργαζομένων εργάζονται με
τηλεργασία

πιστεύουν ότι η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομία
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Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ζωής έστω
και συγκυριακά. Η αλλαγή αυτή γίνεται
συντεταγμένα, χωρίς κοινωνικό πανικό
και φόβο. Για να αντιμετωπίσουμε τις
δυσκολίες που έρχονται είναι ανάγκη
να μετατρέψουμε τη διαχειριστική
εμπιστοσύνη σε θεσμική εμπιστοσύνη.
Στράτος Φαναράς, Μetron Analysis

