Έλληνες στον καιρό του κορωνοϊού
«Oι πρώτες αντιδράσεις»

Τι κάναμε
Η ομάδα της research hive ήθελε να
διερευνήσει τις σκέψεις, συναισθήματα &
συμπεριφορές του κοινού απέναντι στην
κρίση του κορωνοϊού
Για αυτό το σκοπό . . .

Διεξήγαμε μια online έρευνα κοινού μέσω του hivelive.gr
Σε ένα δείγμα 640 ατόμων Πανελλαδικά
ανάμεσα σε άνδρες & γυναίκες, 15-65 ετών
Η έρευνα διεξάχθηκε από τις 20 – 22/ 3 2020
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Οι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται σε φάση αναμονής
για ισχυρότερη επιδείνωση της κρίσης του κορωνοϊού
Φάση της εξέλιξης της κρίσης του κορωνοϊού

Στην αρχή
της κρίσης
28%

Λίγο
πριν την
έξαρση
60%

Στο φουλ
της έξαρσης
8%

Λίγο μετά την
έξαρση/ κοντά
στο τέλος της
κρίσης
4%
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Οι περισσότεροι δίνουν στην κρίση ένα χρονικό ορίζοντα
~2-3 μηνών που οι ίδιοι θεωρούν «διαχειρίσιμο» σε
ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο
Μερικές
εβδομάδες
6%

1-2 μήνες
49%
Χρονικό διάστημα που
πιστεύουν ότι θα κρατήσει
η κρίση του κορωνοϊού

3-6 μήνες
36%

Περισσότερο
από 6 μήνες
8%
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Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η απειλή ότι ο
έλεγχος της ζωής μου φεύγει από τα χέρια μου
Τα κυρίαρχα συναισθήματα
σήμερα σε σχέση με την
κρίση του κορωνοϊού

Νιώθω ότι
έχω χάσει
τον έλεγχο

Δεν ξέρω τι
να περιμένω

42%
Σκεπτικότητα

Αβεβαιότητα
44%
Αγωνία 37%

37%
Ανασφάλεια
Κατάθλιψη/
απαισιοδοξία
11%

Φόβος 28%
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Ενώ ο δείκτης αισιοδοξίας για την πλειονότητα,
φαίνεται να είναι ακόμα υπό διαμόρφωση
Πόσο αισιόδοξοι νοιώθουν για την εξέλιξη της κατάστασης
Πιο απαισιόδοξοι είναι οι
μεγαλύτεροι ηλικιακά και
οι κάτοικοι επαρχίας

Περισσότερο αισιόδοξοι
δηλώνουν οι άντρες!

51%

23%

20%

4%

Πολύ
απαισιόδοξος

1%

Αρκετά
απαισιόδοξος

Ούτε αισιόδοξος –
ούτε
απαισιόδοξος

Αρκετά
αισιόδοξος

Πολύ αισιόδοξος
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Την περίοδο 20-22/3 η γενικότερη αίσθηση ήταν ότι η
Κυβέρνηση ανταποκρίνεται επαρκώς, καλλιεργώντας
μια αίσθηση ανακούφισης και ασφάλειας
Αξιολόγηση & συναισθήματα για τα μέτρα της Κυβέρνησης

Μέτρα Κυβέρνησης

Θυμός /
αγανάκτηση 4%

Απογοήτευση 7%
Ασφάλεια |
εμπιστοσύνη 28%
Αδιαφορία 2%

Συμφωνία/
αποδοχή 71%
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο κατ’ οίκον περιορισμός δημιουργεί
ανακούφιση και αντιμετωπίζεται σαν ένα αναγκαστικό
«διάλειμμα»
Συναισθήματα απέναντι στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση

46%

Ανακούφιση/
ασφάλεια

Δυσφορία/
ενόχληση 19%

35+, Αθήνα

Γυναίκες, νέοι & Θεσσαλονικείς

31%

Ευχαρίστηση για
το χρόνο με την
οικογένεια

Αίσθηση
εγκλωβισμού 17%

Άνδρες,35+

29%

Χαλαρότητα/
Ξεκούραση

Απελπισία 6%
Επαρχία

Άνδρες & νέοι

28%

Νευρικότητα/
εκνευρισμό 19%

Βαρεμάρα/
ανία
Νέοι 15-34
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Η απομόνωση στο σπίτι έχει και τα «καλά» της καθώς δίνει
την ευκαιρία «επανασύνδεσης» με την οικογένειά και τον
εαυτό μου
Πράγματα που απολαμβάνουν την περίοδο αυτή περιορισμού στο σπίτι

Χρόνος με την
οικογένεια/
παιδιά 39%

Ύπνος/
ξεκούραση 26%

Δουλειές σπιτιού/
οργάνωση 12%

Διάβασμα
βιβλίων 16%

Mαγείρεμα/ φαγητό
8%

Ταινίες/ σειρές/
Netflix 14%

Παιχνίδια / gaming
6%

Προσωπικός /
ελεύθερος χρόνος
12%

Γυμναστική/ άθληση
3%

Τίποτα
6%
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Σε επίπεδο καθημερινότητας βλέπουμε την ανάδειξη ενός
νέου μοντέλου διαδικτυακής ζωής, με μεγάλο μέρος της
καθημερινότητας να περνάει πλέον μέσα από τον πάροχο
Ασχολίες κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι
Μιλάω με
αγαπημένα
πρόσωπα online

Κάνω δουλειές
του σπιτιού

75%

Παρακολουθώ
συνδρομητική TV

Μιλάω τηλεφ. με
αγαπημένα
πρόσωπα

67%

44%

Κάνω
δραστηριότητες
με τα παιδιά

Γυμνάζομαι/
περπατάω

34%

59%

Ενημερώνομαι
στο Internet

Διαβάζω βιβλία

50%

Ακούω μουσική/
ραδιόφωνο

56%

Ασχολούμαι με
social media

41%

Παίζω
επιτραπέζια/
online games

26%

Παρακολουθώ
δημόσια TV

Ψυχαγωγούμαι
στο Internet

38%

Ζωγραφίζω/
κάνω
χειροτεχνίες

26%

53%

35%

Φροντίζω
ηλικιωμένα/
ευπαθή άτομα

12%

9%
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Αυτή η καινούργια διαδικτυακή ζωή αφορά ~8 στους 10
ανθρώπους και υπονοεί έναν «μετασχηματισμό» του
συμπεριφορικού μοντέλου
Αλλαγές στον τρόπο που κάνουν κάποιες δραστηριότητες
Online συνομιλίες με
φίλους/ οικογένεια

60%

Online παρακολούθηση
ταινιών/ μουσικής
39%
79%
έχει κάνει
αλλαγές

Online μαθήματα/
εκπαίδευση

29%

Online γυμναστική/
άθληση

20%

Online περιήγηση
σε μουσεία

9%

Online χόμπι (π.χ. πλέξιμο/
μαγειρική)
8%

Οι γυναίκες &
οι νέοι έχουν
ενεργοποιηθεί
διαδικτυακά

Γυναίκες,
45+

Αυτός ο μετασχηματισμός αφορά και τις e-αγορές όπου
1 στους 10 ενεργοποίησε για πρώτη φορά
Αλλαγές στις συνήθειες σε σχέση με τις αγορές / συναλλαγές

Αγορές/ συναλλαγές online
Αγορές τροφίμων/
φαγητού 60%
Τραπεζικές
συναλλαγές 55%

Κάνω περισσότερες
αγορές/ συναλλαγές
online 14%

Άλλες αγορές (π.χ.
ρούχα, βιβλία) 44%

Έχω ξεκινήσει
αγορές/ συναλλαγές
online 9%

Αγορές φαρμακείου
39%
Οι ενεργοί online χρήστες
«επεκτείνονται» τώρα και
στα τρόφιμα/ φαρμακείο

Συναλλαγές με
Δημόσιο 26%
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Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας θεωρείται
απαραίτητη ενώ υψηλό ενδιαφέρον έχει η πρόταση της
ανέπαφης παράδοσης
Σημαντικότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας/ αγοράς
Καθόλου
σημαντικό
2%

Όχι ιδιαίτερα
σημαντικό
5%

Έτσι κι έτσι
12%

Αρκετά
σημαντικό
42%

Πολύ
σημαντικό
40%

Ενδιαφέρον για ανέπαφη παράδοση παραγγελίας

Καθόλου
5%

Όχι ιδιαίτερα
8%

Έτσι κι έτσι
16%

Αρκετά
41%

Πάρα πολύ
31%
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Απολυμαντικά και τρόφιμα μακράς διάρκειας ήταν προϊόντα
«πρώτης γραμμής» ενώ ο αγοραστικός ορίζοντας πλέον
μεγαλώνει σε 1 + εβδομάδα

59%

18%

52%

Χρονικό διάστημα
για προμήθειες

31%

33%
46%

43%
39%

43%

Προμήθειες για. . .
 Μερικές μέρες
 1 εβδομάδα
 Μερικές εβδομάδες
 1 μήνα

18%
40%
30%
11%

41%
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