Ερώτηση 1
Σε ποια από αυτά που θα σας αναφέρω η κρίση που βιώνουμε έχει επιδράσει
αρνητικά; (μέχρι δύο επιλογές)

Στο εισόδημα μου
Στη θέση εργασίας μου
Στις καταθέσεις μου
Στην υγεία μου
Στις σχέσεις μου
Στα χόμπι μου
Σε τίποτε, ζω όπως ζούσα

Ποσοστό
88,6%
28,1%
7,0%
24,6%
3,5%
6,1%
1,8%

Στο εισόδημα του καθενός είναι το πρώτο «θύμα» της κρίσης. Αυτό είτε χάθηκε μετά
από απώλεια της θέσης εργασίας, είτε μειώθηκε γιατί οι επιχειρήσεις δεν άντεχαν το
υψηλό μισθολογικό κόστος.
Ερώτηση 2
Τι έχετε περιορίσει λόγω κρίσης; (μέχρι δύο επιλογές)
Ένδυση/Υπόδηση
Διασκέδαση (ταβέρνες. Κλαμπ,
μπουζούκια, κινηματογράφος κλπ)
Διακοπές/ταξίδια
Χρήση ΙΧ
Ψώνια στο σούπερ μάρκετ
Δεν έχω περιορίσει τίποτε

Ποσοστό
55,3%
47,4%

32,5%
10,5%
28,1%
1,8%

Ο μεγάλος ασθενής της κρίσης αποδεικνύεται η ένδυση και η υπόδηση. Είναι από τις
ανάγκες που κάθε νοικοκυριό «κόβει» σε περίοδο κρίσης.
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Ερώτηση 3
Τι φοβάστε ότι μπορεί να χάσετε από την κρίση; (μέχρι δύο επιλογές)

1. Σπίτι σε πλειστηριασμό
2. Την δουλειά μου/την επιχείρηση μου
3. Την ιατροφαρμακευτική μου
περίθαλψη
4. Την σύνταξη μου/τον μισθό μου
5. Την αξιοπρέπεια μου
6. Δεν φοβάμαι τίποτε

Ποσοστό
5,3%
20,2%
34,2%
41,9%
43,2%
5,3%

Την αξιοπρέπεια τους φοβούνται μήπως χάσουν οι περισσότεροι. Αυτό μπορεί να
συμβεί μετά από απώλεια εισοδήματος ή θέσης εργασίας που άμεσα οδηγεί σε
φτωχοποίηση. Εικόνες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας με ανθρώπους που ψάχνουν
φαγώσιμα στα σκουπίδια και που μέχρι χθες ζούσαν αξιοπρεπώς, κάνουν τους
Θεσσαλονικείς να ανησυχούν.

Ερώτηση 4
Πως διασκεδάζετε σήμερα;(μέχρι 2 επιλογές);

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μένω σπίτι
Μπαίνω στο ιντερνέτ
Επισκέπτομαι φίλους
Βγαίνω για φαγητό
Κινηματογράφο/Θέατρο
Μπουζούκια/Κλαμπ

Ποσοστό
71,9%
19,3%
42,1%
13,2%
7,0%
0,9%

Αν κάποιος «μαζέψει» μαζί το «μένω σπίτι» και το «μπαίνω ιντερνέτ», τότε είμαστε
μονίμως κλεισμένοι στο σπίτι. Η κρίση μας έχει κάνει και πολύ λιγότερο κοινωνικούς
μιας και το έξω έχει «κοπεί».
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Ερώτηση 5
Ενόψει των Χριστουγέννων, τα θα θέλατε για σας προσωπικά, να σας φέρει ο Αι
Βασίλης; (μέχρι δύο επιλογές)

1.
2.
3.
4.
5.

Θέση εργασίας
Αύξηση του μισθού /Σύνταξης
Υγεία
Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο
Έναν νέο έρωτα/Σχέση/Γάμο

Ποσοστό
20,2%
29,8%
65,8%
40,4%
3,5%

Υγεία είναι το ζητούμενο. Ο λαός έχει την άποψη ότι όταν υπάρχει υγεία όλα τα
άλλα θα έρθουν (ελπίδα, που είναι δεύτερο στις προτιμήσεις).

Ερώτηση 6
Που ακουμπάτε τις ελπίδες σας για έξοδο από την κρίση;

48%

17%

23%
12%

Στον Θεό

Στην Κυβέρνηση

Στις δυνάμεις μου

Στην οικογένεια

* Ούτε η οικογένεια (12%)φαίνεται να μπορεί να στηρίξει πλέον. Κάποτε ήταν
βασικός πυλώνας στήριξης. Προφανώς και αυτή είναι σε δεινή θέση!
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Ερώτηση 7
Κατά την άποψη σας η ζωή στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα τελευταία τρία χρόνια
έχει γίνει :

Η ίδια
37%

Καλύτερη
6%

Χειρότερη
57%

Ερώτηση 8
Για ποιον από τους λόγους που θα σας αναφέρω θα φεύγατε από την Θεσσαλονίκη;

Για μια θέση εργασίας στο εξωτερικό
Για το χωριό μου
Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
Δεν φεύγω με τίποτε

Ποσοστό
14,9%
10,5%
24,6%
50,0%

Κολλημένος με την Θεσσαλονίκη ένας στους δύο Θεσσαλονικείς.
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Ταυτότητα της έρευνας

Ανάθεση
Διενέργεια

Μεθοδολογία

Μέγεθος δείγματος
Γεωγραφική κάλυψη
Ημερομηνία διεξαγωγής
Αρ. Μητρώου
7(επτά)
Ε.Σ.Ρ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
INTERVIEW – Δημοσκοπήσεις –
Στατιστική ανάλυση – Έρευνα
αγοράς
Τηλεφωνική έρευνα με χρήση
συστήματος i –CATI και δομημένο
ερωτηματολόγιο
505 άτομα, ηλικίας 18+
Δήμος Θεσσαλονίκης
21/11/2013 έως 22/11/2013

Η INTERVIEW εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας της ICC/ESOMAR
για την διεξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων έρευνας της
κοινής γνώμης και είναι μέλος της WAPOR.
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