
ΤΙ ΖΟΥΜΕ;
Χαρτογράφηση των συναισθηµάτων και σκέψεων
των Ελλήνων στην εποχή της πανδηµίας 

RESEARCH + STRATEGY



«Τί ζούµε;» ήταν ένα ερώτηµα που θέταµε στον εαυτό µας 
και τους γύρω µας από τις πρώτες µέρες που η Ελλάδα 
άρχισε και αυτή να εφαρµόζει περιοριστικά µέτρα. 

Όντας ερευνητές θέλαµε να κατανοήσουµε πώς βιώνει 
ο κόσµος την παρούσα κατάσταση. Επιπλέον η αγάπη µας 
για τις µάρκες µας προβληµάτιζε για τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτές θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα. 

Κάναµε λοιπόν αυτό που γνωρίζουµε καλύτερα. 
Μιλήσαµε µε ανθρώπους, προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε 
τα συναισθήµατα και τα κίνητρά τους και να δούµε τι σηµαίνουν 
όλα αυτά για τις επιχειρήσεις και το µάρκετινγκ. 

RESEARCH + STRATEGY

Η παρούσα έρευνα είναι ουσιαστικά µία καταγραφή του τί 
συµβαίνει τώρα, µία προσπάθεια να «µπουν σε µία σειρά» 
οι πολλές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα. 
Μπορεί να µην βρείτε τις απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήµατα που ενδεχοµένως να έχετε αλλά πιστεύουµε 
ότι είναι ένα χρήσιµο πρώτο βήµα για την ξεκάθαρη 
κατανόηση της ζωής στην πανδηµία και τις συνέπειές 
της από την πλευρά πάντα της έρευνας µάρκετινγκ. 

Καλή ανάγνωση.

iwant@thelonglust.com
www.thelonglust.com
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ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Η έρευνα διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, οι συµµετέχοντες έλαβαν ένα link που τους οδηγούσε στο ερωτηµατολόγιο. 
Η δοµή των ερωτήσεων είχε κατά βάση ποιοτικό χαρακτήρα, από τις 25 συνολικά ερωτήσεις οι 18 ήταν ανοιχτές 
και οι 7 ήταν ποσοτικής φύσης. Η µέση διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν 20 λεπτά. 

Το δείγµα ήταν ο γενικός πληθυσµός, δεν υπήρχαν quotas ή screening ερωτήσεις. 
Συνολικά συµµετείχαν 340 άνθρωποι. ∆εν υπήρχε incentive για τη συµµετοχή και το κοινό 
γνώριζε από την αρχή τον απαιτούµενο χρόνο συµπλήρωσης. Το προφίλ των ερωτώµενων είχε ως εξής:

Η έρευνα έτρεξε από την Κυριακή 22 Μαρτίου µέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου. 
∆ευτέρα 23 Μαρτίου εφαρµόστηκε ο περιορισµός κυκλοφορίας. 

15-20 ετών
20%

21-30 ετών
25%

31-45 ετών
35%

46+ ετών
20%

Γυναίκες
70%

Άντρες
30%

Αττική
60%

Υπόλοιπη Ελλάδα
30%
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ΦΟΒΟΙ & ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ COVID-19

ΕΠΟΧΗ
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ,
MEDIA ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ• Μαζί µε το φόβο και την ανασφάλεια 

 οι άνθρωποι ταυτόχρονα αισθάνονται 
 ελπίδα κι αισιοδοξία.  

• Ο φυσικός περιορισµός και η 
 αποµόνωση έχουν ταυτόχρονα 
 φέρει συναισθηµατική εγγύτητα. 

• Η ζωή µας σίγουρα θα αλλάξει 
 αλλά ακόµα δεν γνωρίζουµε πώς.

• Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι 
 όταν όλο αυτό τελειώσει είναι 
 µια αγκαλιά.

• Επαναξιολογήθηκαν θεσµοί, αξίες 
 και κοινωνικές οµάδες. Κράτος και 
 πολίτες αντέδρασαν πιο άµεσα και 
 αποτελεσµατικά από το αναµενόµενο.

• Ανάγκη για αξιόπιστη και ψύχραιµη 
 ενηµέρωση. Mεγαλύτερη εµπιστοσύνη 
 στους ειδικούς και τους επιστήµονες. 

• H κατανάλωση και η σχέση των 
 ανθρώπων µε τις µάρκες επίσης 
 µεταβάλλεται.

• ∆ηµιουργούνται νέες συνθήκες που 
 απαιτούν αντίστοιχες στρατηγικές.

• Αναδύονται αξίες που θα επηρεάσουν 
 µάρκετινγκ και επικοινωνία.

• What’s next? 

1 2 3
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ΦΟΒΟΙ & ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ COVID-19 ΕΠΟΧΗ



Βρισκόµαστε στην πρώτη εβδοµάδα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ο κόσµος προσπαθεί να 
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα, να κατανοήσει τί συµβαίνει και πώς να ανταποκριθεί σε αυτό. 

Μαζί µε το άγχος και την ανασφάλεια που εύλογα βιώνουµε δεν έχουν χαθεί η υποµονή και η ελπίδα. 
Έχουµε ανάγκη να πιστέψουµε ότι κάποια στιγµή θα βγούµε από αυτή την κατάσταση, σε 2 µε 3 µήνες 
από σήµερα θέλει να πιστεύει η πλειοψηφία.  

Οι περισσότεροι είµαστε σίγουροι ότι η ζωή µας δεν θα είναι ίδια µετά από αυτή την εµπειρία αλλά 
δεν είµαστε βέβαιοι για το ποια πορεία θα πάρει, αυτή της αλληλεγγύης ή του ατοµικισµού; 
Κι αυτό που σχεδόν σε όλους µας έχει λείψει είναι η επαφή µε τους άλλους. Και µια αγκαλιά. 

Οποιαδήποτε θετικά σηµάδια είναι καλοδεχούµενα. 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2020

ΦΟΒΟΙ &
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΦΟΒΟ
& ΤΗΝ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΛΠΙ∆Α &
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ.  



ΑΓΩΝΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΓΧΟΣ,
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ,
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε και πώς θα τελειώσει αυτό 
που βιώνουµε ούτε και ποιος είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος 
αντιµετώπισης της κατάστασης είναι σηµαντική πηγή ανασφάλειας. 
Όπως συχνά λέγεται, για πρώτη φορά στη ζωή µας βιώνουµε την 
απώλεια της παντοδυναµίας που θεωρούσαµε ότι έχουµε. 
H πλειοψηφία θέλει να πιστεύει ότι τους επόµενους 2 µε 3 µήνες 
θα επιστρέψουµε σε µία κανονικότητα. Παράλληλα όµως σχεδόν 
ένας στους πέντε θεωρεί ότι θα χρειαστεί περισσότερο από 
δώδεκα µήνες για αυτό. 

ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Έντονος είναι φυσικά ο φόβος για την υγεία τόσο για τα ίδια τα άτοµα όσο και 
για τους δικούς τους ανθρώπους. Η ευκολία µε την οποία µεταδίδεται ο ιός και 
η ασυµπτωµατικότητά του εντείνουν την ανησυχία. «Φοβάµαι µη χάσω δικούς 
µου ανθρώπους» είναι µία φράση που αναφέρθηκε συχνά στην έρευνα. 

Πότε πιστεύετε ότι η ζωή θα επιστρέψει 
στα προ καραντίνας επίπεδα;

Σε 1 µήνα απο 
τώρα

Τους 
επόµενους 
2-3 µήνες

Μέσα στο 
επόµενο 
εξάµηννο

Μέσα στους 
επόµενους 12 

µήνες

Θα χρειαστεί 
περισσότερο 
από 12 µήνες

8%

33% 28%
14% 17%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΕΙ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η κατάσταση 
στα οικονοµικά τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
Άνθρωποι ήδη έχουν χάσει τη δουλειά τους και δυσκολεύονται πρακτικά 
να τα βγάλουν πέρα ενώ γενικότερα µεγάλο µέρος του κόσµου ανησυχεί 
για το πώς θα είναι τα πράγµατα σε αυτό το επίπεδο στο άµεσο µέλλον. 

Αν αναλογιστούµε ότι πολύ πρόσφατα η Ελλάδα βίωνε µία πολύ δύσκολη 
οικονοµική περίοδο είναι εύκολο να φανταστούµε τι συναισθήµατα µπορεί 
να ξυπνάει η νέα αβεβαιότητα. 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
Η διακοπή των κοινωνικών επαφών, των προσωπικών 
δραστηριοτήτων και ο περιορισµός στο σπίτι δηµιούργησαν 
απότοµα µία νέα καθηµερινότητα στην οποία δεν είναι 
εύκολο να προσαρµοστούµε. 
Τα αισθήµατα µοναξιάς εντείνονται για µερίδα του κόσµου. 
Ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι που ανησυχούν για 
την καταπάτηση των προσωπικών τους ελευθεριών και 
δικαιωµάτων µέσω των περιοριστικών µέτρων που έχουν 
επιβληθεί.  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΜΩΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙ∆Α, ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ, ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΥΠΟΜΟΝΗ
Παρά την δύσκολη περίοδο που βιώνουµε, οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπο να µην χάνουν την αισιοδοξία τους και να ελπίζουν. 
Αυτή η ελπίδα πολλές φορές πηγάζει από συγκεκριµένα πράγµατα:

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ

58,82%

34,41%

4,12% 2,06% 0,59%

Πολύ αυστηρά

Πόσο αυστηρά ακολουθείτε τις οδηγίες για την προστασία της δηµόσιας υγείας;

Σχετικά αυστηρά Σχετικά χαλαρά

Πολύ χαλαρά Καθόλου

ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
• Οι επιστήµονες, οι πολίτες και οι κυβερνήσεις για πρώτη φορά 
 ίσως λειτουργούν συλλογικά έχοντας όλοι τον ίδιο σκοπό. 
 Αυτό δηµιουργεί ένα έντονο συναίσθηµα αλληλεγγύης και 
 αλληλοϋποστήριξης που λειτουργεί ως αντίβαρο στο φόβο 
 και την ανασφάλεια. 

• Τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε η ελληνική πολιτεία 
 στην εφαρµογή των περιορισµών για τον έλεγχο της εξάπλωσης 
 του ιού δίνει την εικόνα ότι η κατάσταση δεν είναι απόλυτα 
 ανεξέλεγκτη κι ότι το κράτος µε ωριµότητα προσπαθεί για 
 το καλύτερο. 

• Η συµµόρφωση που συνολικά έδειξαν οι Έλληνες µε τα µέτρα 
 στέλνει ένα σηµαντικό µήνυµα συλλογικότητας αλλά κι ελπίδας 
 ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε.



ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
«ΚΑΜΠΥΛΗΣ»

ΤΟΥ ΙΟΥ
∆ΙΝΕΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ

Ιδιαίτερα για τους πιο νέους, ηλικίας 16 – 25, η επίδραση που έχει στο περιβάλλον ο περιορισµός της 
ανθρώπινης δραστηριότητας πιστώνεται ως µία από τις θετικές εξελίξεις της πανδηµίας. 

Επιπλέον το ελληνικό καλοκαίρι είναι από ότι φαίνεται ένας ακόµη λόγος για να µη χάνει κανείς την 
αισιοδοξία του για το µέλλον! 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΘΗΚΑΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
• Η υποχρεωτικά πιο στενή και συχνή καθηµερινή 
 συνύπαρξη µε την οικογένεια/σύντροφο λόγω του 
 εγκλεισµού έχει θετικό πρόσηµο για τους περισσότερους 
 και αποτελεί ένα σηµαντικό συναισθηµατικό στήριγµα. 
• Πολλοί από εµάς εκτιµήσαµε περισσότερο την αξία των 
 οικογενειακών και φιλικών σχέσεων κι αυτό είναι 
 αναµφίβολα ένα από τα θετικά της κρίσης. 

ΦΟΒΟΙ &
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• Η επιστήµη για µεγάλο µέρος του κόσµου είναι 
 αυτή τη στιγµή η πιο σηµαντική πηγή ελπίδας. 
 Η παγκόσµια συνεργασία για την ανεύρεση 
 εµβολίου δείχνει ότι σύντοµα µπορεί να 
 βρεθεί λύση.
• Η θετική εξέλιξη των πραγµάτων µε τον ιό 
 στην Κίνα είναι για πολλούς ένα σηµάδι ότι 
 αργά η γρήγορα αυτό θα συµβεί και στην Ελλάδα.
• Ο σχετικά χαµηλότερος δείκτης θνησιµότητας 
 για την Ελλάδα σε σχέση µε υπόλοιπες χώρες 
 στέλνει ενθαρρυντικά µηνύµατα.



ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΙΩΘΟΥΝ 

ΗΡΕΜΙΑ & 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

Όσο παράδοξο κι αν µπορεί να 
ακούγεται αυτό µέσα σε µία περίοδο 
έντονης αβεβαιότητας κι απειλής 
προς την ίδια τη ζωή, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που η αναγκαστική ‘παύση’ από 
την προηγούµενη καθηµερινότητά 
τους, τους δηµιούργησε µία αίσθηση 
ηρεµίας.  

Αυτό ουσιαστικά οφείλεται στην 
απόσταση που πήραν από τις 
απαιτήσεις και τις προσδοκίες της 
«κανονικής ζωής», της καθηµερινής 
εργασίας και κοινωνικής 
συναναστροφής. Βρήκαν περισσότερο 
χρόνο για να ασχοληθούν ουσιαστικά 
µε τον εαυτό τους, για να κάνουν 
πράγµατα που πάντα ήθελαν και 
τα ανέβαλαν ή απλά τους δόθηκε 
χρόνος για να σκεφτούν.  
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
Τα χιουµοριστικά memes και post που δηµοσιεύονται στα social media και 
αναφέρονται σε όλα όσα µας συµβαίνουν αυτή την περίοδο είναι σηµαντική 
πηγή εκτόνωσης. 
Όπως αναφέρουν οι νεότεροι σε ηλικία κυρίως ερωτώµενοι, αυτού του 
είδους το περιεχόµενο τους βοηθάει να χειριστούν την όλη κατάσταση µε 
περισσότερη ψυχραιµία και είναι κι ένας τρόπος για να ‘ξεχαστούν’ από 
το κλίµα που επικρατεί. Γενικότερα δεν έχει εκλείψει η ανάγκη των 
ανθρώπων να διασκεδάσουν µε κάποιο τρόπο την κατάσταση. 
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Ο ΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
& Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΦΕΡΕΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΓΓΥΤΗΤΑ.  



Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΧΕΙ
ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ…

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ
H µεγάλη πλειοψηφία διαπιστώνει µε έκπληξη ότι 
η ζωή στο σπίτι µε τους συντρόφους ή/και τα παιδιά 
τους κυλάει πιο εύκολα κι ευχάριστα από ότι 
περίµεναν. Βέβαια να µην ξεχνάµε ότι η έρευνα 
έτρεξε µόλις την πρώτη εβδοµάδα απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας. 
Οι νεότεροι που ζουν µακριά από τους γονείς τους 
διαπιστώνουν επίσης πόσο ανάγκη έχουν την 
επικοινωνία µαζί τους αυτή την περίοδο.

Σ Τ ΟΥ Σ
ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
Πολλοί αναφέρουν µε έκπληξη πόσο 
πιο κοντά ήρθαν µε ανθρώπους που 
είχαν χαθεί αλλά και πόσο πιο 
ουσιαστική είναι η επικοινωνία µε τους 
φίλους γενικότερα. Υπάρχει έντονη η 
ανάγκη για συναισθηµατική επαφή και 
διάδραση.  

Σ Τ ΟΝ
ΕΑΥΤΟ
Τ ΟΥ Σ
Ο υποχρεωτικός περιορισµός 
έχει δώσει χρόνο και χώρο 
για ενδοσκόπηση και πολλοί 
το αξιολογούν αυτό θετικά. 
Οι άνθρωποι έχουν περισσότερο 
χρόνο να σκεφτούν, να 
ξεκουραστούν, να «δουν 
τα πράγµατα πιο καθαρά». 
Πολύ βρήκαν ευκαιρία να 
ασχοληθούν µε πράγµατα 
που πάντα ήθελαν αλλά δεν 
έβρισκαν χρόνο – π.χ. 
εκµάθηση γλώσσας, διάβασµα, 
µαγείρεµα – και γενικότερα 
να γίνουν δηµιουργικοί µε το 
χρόνο τους και τον εαυτό τους. 

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ



Η ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ
ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ
∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ. 



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ &
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙ ∆ΥΟ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ
ΠΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
Η µεγάλη πλειοψηφία 
συµφωνεί ότι µετά από 
αυτό ο κόσµος µας δεν 
θα είναι πια ο ίδιος. 
Όλοι άλλωστε ήδη µιλάνε 
για τη «νέα κανονικότητα». 
Η µεγάλη πρόκληση είναι 
ότι ακόµα δεν γνωρίζουµε 
ποια θα είναι τα 
χαρακτηριστικά της νέας 
αυτής κανονικότητας και 
οι Έλληνες δείχνουν 
αντίστοιχα διχασµένοι 
για το ποια κατεύθυνση 
θα ακολουθηθεί. 

Πιο κοινωνικό-πολιτικό µοντέλο πιστεύετε ότι θα 
επικρατήσει όταν βγούµε από αυτή την κατάσταση.

Θα είναι πιο έντονο το στοιχείο της 
αλληλεγγύης και της βοήθειας 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο

Θα επικρατήσουν πιο 
'αυστηρά' µοντέλα  
διακυβέρνησης και 
µεγαλύτερος έλεγχος

Η κατάσταση θα είναι ίδια µε πριν 
σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο

Άλλο

28%

30%

7%

35%

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ



ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
Άλλοι θεωρούν ότι γενικότερα ο κόσµος θα γίνει πιο 
φοβικός κι επιφυλακτικός, θα επικρατήσει ο ατοµικισµός 
έναντι της αλληλεγγύης. Σε κοινωνικό και οικονοµικό 
επίπεδο θεωρούν ότι η παρούσα κατάσταση θα 
χειροτερέψει τις εργασιακές συνθήκες, το βιοτικό 
επίπεδο θα πληγεί και ίσως εφαρµοστούν πιο αυστηρές 
πολιτικές γενικότερα. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι άνθρωποι που 
πιστεύουν ότι η παρούσα κατάσταση παρουσιάζεται 
µεγεθυµένη για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους 
πολιτικούς σκοπούς. Έχει ενδιαφέρον ότι οι νεότεροι 
σε ηλικία, 16 – 25 ετών, φαίνεται συγκριτικά να 
υποστηρίζουν αυτή την άποψη περισσότερο και πιο 
έντονα από τους µεγαλύτερους. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Οι πιο αισιόδοξοι, ή αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι κάτι θα 

αλλάξει προς το καλύτερο, υποστηρίζουν ότι αυτή η εµπειρία θα 
φέρει µεγαλύτερη αλληλεγγύη, περισσότερο ουσιαστικό ενδιαφέρον 

για τον συνάνθρωπο αλλά και µία πιο ουσιαστική ενδοσκόπηση.
 Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να εκτιµούν τα πιο µικρά αλλά και πιο 

ουσιαστικά πράγµατα στη ζωή τους, θα έχουν µεγαλύτερη υποµονή 
και ενσυναίσθηση. Στην θετική αλλαγή προστίθεται και η πιο 

ουσιαστική προσοχή των ατόµων στην υγεία τους και την υγιεινή τους. 

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ



∆ΙΑΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
Παρόλο που ένα σηµαντικό µέρος του κόσµου ελπίζει ότι σε προσωπικό 
επίπεδο θα βγει πιο ώριµος και συνειδητοποιηµένος από αυτή την εµπειρία 
όταν η κουβέντα εστιάζει στην Ελληνική κοινωνία και στο πως αυτή θα 
επηρεαστεί υπάρχει δυσπιστία για το αν θα εξελιχθεί θετικά. 
Αντίστοιχα πολλοί που νιώθουν ότι θα γίνει µία θετική αλλαγή πιστεύουν 
ότι θα είναι παροδική. 

Ο γνωστός «ωχαδερφισµός» της κουλτούρας µας και η αδυναµία µας 
να λειτουργούµε συλλογικά είναι σύµφωνα µε τους ερωτώµενους τα 
σηµαντικότερα εµπόδια στην υιοθέτηση µίας πιο ώριµης στάσης σαν κοινωνία. 

Η οικονοµική ύφεση που βλέπουν οι πολίτες να έρχεται στη χώρα θεωρούν 
ότι επίσης δεν θα βοηθήσει σε θετικές αλλαγές σε συλλογικό επίπεδο. 
Απεναντίας θα κάνει την καθηµερινότητα πιο 
δύσκολη και τους ανθρώπους πιο ανταγωνιστικούς.

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ



ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΟΤΑΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΑΓΚΑΛΙΑ.



Η ΕΛΛΕΙΨΗ
ΕΠΑΦΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Στην ερώτηση ‘Ποιο είναι το πρώτο 
πράγµα που θα κάνετε µόλις 
τελειώσει αυτή η κατάσταση’ 
αυθόρµητα πολύ άνθρωποι 
απαντούν ότι θέλουν να βρεθούν 
µε τους φίλους τους, τους 
συντρόφους τους, να 
αγκαλιαστούν, να πάνε µία βόλτα 
στη θάλασσα, να περπατήσουν 
έξω ελεύθερα, να παίξουν έξω 
µε τα παιδιά τους. 

Η ανάγκη για προσωπική επαφή 
και ελευθερία κινήσεων είναι 
έντονη και δικαιολογείται απόλυτα. 
Είναι ξεκάθαρο πόσο έχουν λείψει 
καθηµερινές στιγµές που µέχρι 
τώρα δεν τις δίναµε σηµασία.

ΦΟΒΟΙ &
ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ
COVID-19
ΕΠΟΧΗ



Τι ακούµε.

{ {Μένω σπίτι. Βγαίνω µόνο για να παω φαγητό και 
εφηµερίδα στον µπαµπά µου και για να πάω στο 
σούπερ µάρκετ. Οι δύο βόλτες που έχω κάνει είναι 
µε αυτοκίνητο απο το οποίο δεν βγήκα.

Με φοβίζει το µετά, αν θα καταφέρουµε ξανά να 
ορθοποδήσουµε. Θεωρώ ότι η ζωή που ζούσαµε 
δε θα ξανά υπάρξει, όλα θα είναι σαφώς χειρότερα. { {

Με έχει εκπλήξει θετικά ότι ήρθα κοντά µε 
άτοµα που δεν περίµενα! Πιστεύω ότι όλη 
αυτή η κατάσταση έχει δέσει συναισθηµατικά 
τους ανθρώπους µεταξύ τους!{ { Για πολλούς ανθρώπους η καραντίνα 

είναι µια "ανάσα" από την έντονη 
καθηµερινότητα και το έντονο στρες. 
Όσο παράξενο κι αν ακούγεται ανήκω 
σε αυτή την κατηγορία.{ {

∆ε θεωρώ ότι η κοινωνία θα 
αλλάξει. Η προσωρινή 
φαινοµενική αλληλεγγύη θα 
εξατµιστεί µε το που περάσει 
αυτό και όλοι θα κοιτάξουν 
ξανά το συµφέρον τους.

{ {
Μου δίνει ελπίδα
 η προσπάθεια της 
παγκόσµιας 
επιστηµονικής 
κοινότητας να 
βρεθεί το εµβόλιο. 

{ {

Είναι γελοίο ότι η γη βρήκε ευκαιρία να αναπνεύσει όταν όλοι εµείς χαθήκαµε. 
Κάτι εξίσου σηµαντικό που θα έπρεπε να κρατήσουµε ως αποτέλεσµα.{ {

Να πάω βόλτα µε την οικογένειά µου. Να παίξω µπάλα µε τον γιο µου µέχρι να πονέσουν τα πόδια µου.{ {

Μου έχει λείψει η σχέση µου. 
Το να αστειεύοµαι µε φίλους, 
αντί να τους βλέπω να 
καταρρέουν καθώς 
παραδίδονται στον πανικό. 
Μια αγκαλιά.

{ {∆εν θέλω να χάσω 
την αξιοπρέπεια, τα 
δικαιώµατα και την 
ελευθερία µου.{ {

ΦΟΒΟΙ &
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ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΘΕΣΜΟΥΣ, MEDIA & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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Η πλειοψηφία συµφωνεί ότι τα αντανακλαστικά του κράτους λειτούργησαν πολύ γρήγορα, ειδικά για τα 
ελληνικά δεδοµένα. Θετικά επίσης εκπλήσσει το πόσο αποτελεσµατικά ακολουθεί η πλειοψηφία των 
πολιτών τα περιοριστικά µέτρα. Αµφότερα µας δίνουν ελπίδα. 

Έχουµε ανάγκη από έγκυρες, επιστηµονικές και ψύχραιµες πηγές ενηµέρωσης. Το προφίλ του κ. 
Τσιόδρα ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτό σε αντίθεση µε τα τηλεοπτικά κανάλια που θεωρείται ότι 
έχουν αρχίσει να κουράζουν µε την έκκληση φόβου και το µονοδιάστατο περιεχόµενό τους. 

Η νέα πραγµατικότητα δηµιούργησε νέους ήρωες, υπάλληλοι σούπερ µάρκετ, κούριερ, νοσηλευτές 
είναι κάποιοι µεταξύ αυτών. Οι εταιρείες που ανιδιοτελώς βοηθούν το σύνολο αυτήν την περίοδο 
χαίρουν εκτίµησης σε αντίθεση µε αυτές που εκµεταλλεύονται την περίσταση για να πουλήσουν 
περισσότερο. We know who you are. 

Η κατανάλωση για πολλούς περιορίζεται στα αναγκαία, µας λείπουν τα πράγµατα που κάναµε για τον 
εαυτό µας µεταξύ των οποίων το κοµµωτήριο, το γυµναστήριο αλλά και το junk food για τους πιο νέους. 

ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
MEDIA &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ
ΘΕΣΜΟΙ, ΑΞΙΕΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ.
ΚΡΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΑΝ ΠΙΟ 

ΑΜΕΣΑ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ



ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΠΛΗΞΑΝ ΘΕΤΙΚΑ 
Ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις οι πολίτες 
δείχνουν να είναι ικανοποιηµένοι από την ταχύτητα 
µε την οποία η κυβέρνηση αντέδρασε στην παρούσα 
κατάσταση και επέβαλε τα µέτρα περιορισµού. 
Όπως δηλώνουν, τα αποτελέσµατα αυτής της 
κίνησης φαίνονται στο συγκριτικά χαµηλό αριθµών 
θυµάτων που έχει η Ελλάδα από τον Covid-19. 
Η πλειονότητα του κόσµου άλλωστε συµφωνεί µε 
την αναγκαιότητα των µέτρων περιορισµού της 
κυκλοφορίας. 

ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
MEDIA &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ήταν αναγκαίο να εφαρµοστεί, δεν υπήρχε άλλη επιλογή

Είναι πολύ αυστηρό. Θα µπορούσαµε να περιµένουµε κι άλλο πριν το εφαρµόσουµε

Άλλο

Θεωρώ ότι αυτό το µέτρο δεν είναι λύση και δεν θα έπρεπε να εφαρµοστεί

Τί πιστεύετε για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας;

7%

10%

15%

68%



ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Επιστήµονες, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φαρµακοποιοί, υπάλληλοι σούπερ 
µάρκετ, οδηγοί ντελίβερι, κούριερ είναι οι νέοι ήρωες στην εποχή της πανδηµίας. 
Όταν όλοι οι υπόλοιποι «µένουµε σπίτι» αυτοί µε κίνδυνο της υγείας τους µας 
φροντίζουν ο καθένας µε τον δικό του τρόπο και ο κόσµος το έχει αναγνωρίσει. 

Το γεγονός ότι οι πολίτες επαναξιολογούν επαγγέλµατα και ανθρώπους που µέχρι 
σήµερα δεν αναγνωρίζονταν για την «σηµαντικότητά» τους, όπως οι υπάλληλοι 
των σούπερ µάρκετ, οι οδηγοί ντελίβερι και οι κούριερ, ενδέχεται να φέρει µία 
γενικότερη αλλαγή στο πως αξιολογείται η αξία επαγγελµατικών και κατ’ επέκταση 
κοινωνικών οµάδων. Ίσως δούµε µία γενικότερη αλλαγή στο σύστηµα αξιών.

ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ & Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ο κόσµος έχει εκτιµήσει ιδιαίτερα το πώς οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους συµµορφώθηκαν και 
τήρησαν τα µέτρα. Αυτή η αντίδραση επέτεινε το αίσθηµα αλληλεγγύης που αναγνωρίζει ο κόσµος 
και παράλληλα συµβάλει στο να δηµιουργεί µία ελπίδα ότι κάποια στιγµή η χώρα θα ξεπεράσει ή 
θα ελέγξει τη µετάδοση του ιού.  

ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
MEDIA &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Η µειοψηφία που δείχνει να µην τηρεί τους περιορισµούς και τα µέτρα 
στηλιτεύεται συχνά από τους υπόλοιπους πολίτες. 
Η αδιαφορία που οι πρώτοι δείχνουν για το σύνολο θεωρείται ότι 
δυσχεραίνει την προσπάθεια που καταβάλλεται. 

Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί παρατηρούν ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 
άνθρωποι, ουσιαστικά οι πιο ευπαθείς οµάδες, είναι αυτές που δείχνουν 
λιγότερη πειθαρχεία στα µέτρα.  
Μία παραδοξότητα που σίγουρα χρήζει επιπλέον έρευνας κι ανάλυσης. 

ΝΕΑ
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Απογοητευµένο εµφανίζεται από την εκκλησία 
ένα µέρος του πληθυσµού. Η κύρια αιτία είναι η 
άρνησή της να διακοπούν οι λειτουργίες και οι 
φωνές που έλεγαν ότι ο εκκλησιασµός δεν 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. 

Παράλληλα υπάρχουν και άνθρωποι που 
θεωρούν ότι η εκκλησία θα έπρεπε να βοηθήσει 
πιο έµπρακτα σε αυτή την κατάσταση και δεν το 
έχει κάνει.

ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
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ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

& ΨΥΧΡΑΙΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
& ΤΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ



ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΜΕ
ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΝΑ ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Σηµαντική µερίδα του κόσµου, και ακόµα περισσότεροι οι 
πιο νέοι, δείχνουν να έχουν κουραστεί από τον τρόπο που 
τα ΜΜΕ και ειδικά τα τηλεοπτικά χειρίζονται την κατάσταση. 
Όπως λένε θεωρούν ότι φοβίζουν τον κόσµο περισσότερο 
από όσο χρειάζεται και παράλληλα το περιεχόµενο της 
ενηµέρωσης είναι µονοδιάστατο.
Το ότι δεν υπάρχει σχεδόν άλλο θέµα πέρα από τον 
κοροναϊό θεωρείται υπερβολικό και µη αναγκαίο.  

Παρατηρείται ότι µέρος των πολιτών συµβουλεύεται 
συνειδητά µεγαλύτερη ποικιλία ενηµερωτικών πηγών, 
συµπεριλαµβανοµένων διεθνών µέσων, ώστε να έχει µία 
πιο σφαιρική εικόνα του τι συµβαίνει. Πιο «σοβαρά» µέσα 
όπως ο Guardian και το CNN αναφέρονται µεταξύ αυτών. 

Πολύ δυσαρεστηµένος Αρκετά δυσαρεστηµένος

Πολύ ευχαριστηµενος Αρκετά ευχαριστηµένος

Ούτε ικανοποιηµένος, ούτε δυσαρεστηµένος

6%
15%

35%
23%

21%

Πόσο ικανοποιηµένος είστε από την ποιότητα και το 
περιεχόµενο των ελληνικών ΜΜΕ αναφορικά µε την 
ενηµέρωση που προσφέρουν αυτή την περίοδο;
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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Όπως έχουν δείξει και άλλες έρευνες, o κόσµος έχει ανάγκη από πιο αξιόπιστη ενηµέρωση αυτή την 
περίοδο για αυτό και εµπιστεύεται περισσότερο τους επιστήµονες από τους δηµοσιογράφους ή τους 
πολιτικούς. 
Εφόσον αυτό που τίθεται σε κίνδυνο είναι η υγεία απαιτείται ενηµέρωση από τους καλύτερα καταρτισµένους 
αλλά και από αυτούς που ενδεχοµένως δεν εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα όταν ενηµερώνουν 
τους πολίτες. Αναφέρονται άλλωστε συχνά ο ΠΟΥ και ο ΕΟ∆Υ ως καθηµερινές πηγές ενηµέρωσης. 
Τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν επίσης αυτό που έχουµε δει σε ποσοτικές έρευνες του εξωτερικού, ότι η 
εµπιστοσύνη στα social media έχει µειωθεί. Αυτό συνάδει άλλωστε µε την ανάγκη µας για πιο αξιόπιστη 
και «σοβαρή» ενηµέρωση εν µέσω πανδηµίας.  

Ποιες πηγές ενηµέρωσης εµπιστεύεστε περισσότερο αυτή την περίοδο; 

74% 54% 30% 27% 13% 11% 11% 10% 9% 7% 6% 4%
Γιατροί &

Επιστήµονες
Ενηµερωτικά

Site
Ηλεκτρονικές 
εφηµερίδες

Ειδήσεις 
τηλεοπτικών 

καναλιών

Οικογένεια Φίλοι Facebook Ραδιόφωνο Πολιτικοί Τηλεοπτικές 
εκποµπές

Έντυπες 
εφηµερίδες

Instagram

ΝΕΑ
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  ΤΟΥ
Κ.ΤΣΙΟ∆ΡΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

& ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ
Σε µια περίοδο λοιπόν που ο κόσµος έχει ανάγκη από σοβαρές, 
ψύχραιµες και καταρτισµένες φωνές ο κ. Τσιόδρας έχει αποκτήσει 
σχεδόν status ειδώλου. 
Για πολλούς ανθρώπους είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης, 
τον εκτιµούν και τον παρακολουθούν µε ευλάβεια καθηµερινά. 
Σε αντίθεση µε το κλίµα φόβου που επικρατεί στα ΜΜΕ ο κ. Τσιόδρας 
θεωρείται πως δίνει την πραγµατική εικόνα της κατάστασης µε 
επαγγελµατισµό και σοβαρότητα χωρίς να τροµάζει τον κόσµο. 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί από διάφορα µέσα, η προσωπικότητα 
και η στάση  του κ. Τσιόδρα δεν αντανακλούν τις αξίες που τυπικά 
χαρακτηρίζουν την πολιτική σκηνή του τόπου ή τους ανθρώπους 
που συνήθως προβάλλονται. Η απουσία έπαρσης και διάθεσης 
εντυπωσιασµού εναρµονίζεται µε το παρών συναίσθηµα του κόσµου. 
Οι ειδικές συνθήκες που βιώνουµε φαίνεται ότι έχουν δηµιουργήσει 
νέα δεδοµένα αναφορικά µε το ποιες συµπεριφορές  και ποιες αξίες
αναγνωρίζονται ως αξιόλογες ή ακόµα και χρήσιµες.  

ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
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H ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ



∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η καθηµερινή εµπειρία το έχει επιβεβαιώσει και πληθώρα δηµοσιευµάτων αναφέρονται στο πώς έχει 
µεταβληθεί η κατανάλωση στην πανδηµία. Αύξηση των online αγορών, αύξηση πωλήσεων σε προϊόντα 
όπως web κάµερες, παρασκευαστές ψωµιού ή όργανα γυµναστικής είναι µερικές µόνο από τις 
αλλαγές που έφερε στην αγορά ο ιός. Παρόλο που δεν είναι λίγες οι κατηγορίες και βιοµηχανίες που 
για την ώρα φαίνεται να βγαίνουν κερδισµένες από την κρίση είναι σηµαντικό να δούµε για πόσο θα 
διαρκέσει αυτή η τάση. 

Στην παρούσα έρευνα το 65% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι ξοδεύει λιγότερα ή πολύ λιγότερα από 
πριν. Κυρίως τα έξοδα στο σούπερ µάρκετ, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο της «καραντίνας», φαίνεται 
να ήταν αυτά που αυξήθηκαν συγκριτικά µε πριν. Ενδέχεται αυτές οι αγορές να οµαλοποιηθούν όσο ο 
εγκλεισµός επιµηκύνεται και µε κάποιο τρόπο «προσαρµοζόµαστε» στη νέα ζωή και τις ανάγκες της. 

Η βόλτα για καφέ, το κοµµωτήριο, το γυµναστήριο, τα φαγητό delivery για τους πιο νέους είναι µερικά 
από τα καθηµερινά πράγµατα που στερείται ο κόσµος κάτι όµως που παράλληλα τον έχει βοηθήσει να 
περιορίσει τα έξοδά του αυτή την περίοδο. 
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Αγοράζω και ξοδεύω πολύ λιγότερο από πριν.

Αγοράζω και ξοδεύω λίγο λιγότερο από πριν.

Αγοράζω και ξοδεύω λίγο περισσότερο από πριν.

∆εν έχει επηρεαστεί καθόλου. Αγοράζω και ξοδεύω ότι και πριν.

Αγοράζω και ξοδεύω πολύ περισσότερο από πριν.

38%

27%

21%

11%
3%

Πόσο έχουν επηρεαστεί οι αγορές και τα έξοδά σας; 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΚΑΙ  ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ  ΑΥΤΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτή την έρευνα οι ανοιχτές ερωτήσεις που 
σχετίζονταν µε εταιρείες ή µάρκες είχαν την χαµηλότερη συµµετοχή τόσο 
ποσοτικά όσο και σε βάθος ανάλυσης. Στην ερώτηση «υπάρχουν εταιρείες, 
φορείς ή οργανισµοί που για οποιοδήποτε λόγο εκτιµήσατε περισσότερο 
αυτή την περίοδο;» πολύ λίγες ιδιωτικές εταιρείες αναφέρθηκαν 
ονοµαστικά και αυθόρµητα. Περισσότερο έγινε λόγος για τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας και τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας. 

Ενδέχεται αυτή η απουσία ενδιαφέροντος των ερωτώµενων να µιλήσουν 
για µάρκες και εταιρείες να υποδηλώνει ότι σε αυτή τη φάση της κρίσης 
ο τρόπος που αλληλοεπιδρούµε µε τις µάρκες και το µάρκετινγκ 
µεταβάλλεται. Πιθανότατα δεν έχουµε τον ίδιο βαθµό ανάµειξης µε την 
επικοινωνία ούτε επεξεργαζόµαστε τα µηνύµατα µε την ίδια συµµετοχή.  
Γενικότερα πάντως ο λόγος που οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
αναφέρθηκαν θετικά σε κάποιες εταιρείες ήταν οι δωρεές που έκαναν 
και η έµπρακτη βοήθειά τους  στο σύνολο. 

Παράλληλα ο κόσµος είναι πολύ ευαίσθητος στο 
να αναγνωρίζει εταιρείες που εκµεταλλεύονται 
την κατάσταση για εµπορικούς σκοπούς. 
Αναφορά γίνεται κυρίως στις εταιρείες που 
διαφηµίζουν επιθετικά τα online καταστήµατά τους 
και γενικότερα επικοινωνούν hard selling µηνύµατα 
καθώς και εταιρείες που κερδοσκοπούν αυξάνοντας 
τιµές προϊόντων που έχουµε περισσότερη ανάγκη 
αυτή την περίοδο.  

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών 
σπεύδει να επικοινωνήσει κάτι σχετικό µε την 
παρούσα κατάσταση, ότι κι αν είναι αυτό. 
Έχει δηµιουργηθεί ένα έντονο clutter που 
τελικά ίσως δυσκολεύει τους ανθρώπους να 
αποκωδικοποιήσουν και αφοµοιώσουν τα µηνύµατα. 



ΝΕΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ
MEDIA &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

{ {Μου κάνει εντύπωση που πολλοί 
άνθρωποι δεν συµµορφώνονται µε τα 
µέτρα. Λες και εµείς οι υπόλοιποι που 
µένουµε µέσα είµαστε χαζοί.

Τα κανάλια κούρασαν µε το περιεχόµενο. Ο κόσµος 
συνεχίζει να γυρίζει και η ζωή δεν έχει τελειώσει. 
Κι όµως αυτοί αναλώνονται στα ίδια και στα ίδια.{ {

Τον κ. Τσιοδρα τον θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό και 
ταπεινό άνθρωπο. Από την άποψη ότι έχει τόσες 
γνώσεις, παλεύει τόσο σκληρά για όλο αυτό, 
αλλά έχει παραµείνει ανθρώπος και δίνει ελπίδα.{ {

∆υσαρεστήθηκα από εταιρείες που 
καπηλεύονται το φόβο των 
ανθρώπων και πουλούν προϊόντα 
που ο κόσµος αισθάνεται ότι έχει 
ανάγκη σε υπερβολικές τιµές.{ {

Τα έξοδα που αφορούν σε αγορές 
Σούπερ Μαρκετ & Φαρµακείου έχουν 
αυξηθεί αλλά γενικά τα έξοδά µου δεν 
έχουν αλλάξει γιατί έχουν εξαιρεθεί 
άλλα είδη κόστους ζωής (βενζίνη, 
εστιατόρια, µπαρ. γυµναστήρια κτλ.)

{ {
Με απογοήτευσε η εκκλησία 
που δεν κινητοποιήθηκε 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά 
για να προστατεύσει από τη 
διασπορά αλλά και γιατί 
οικονοµικά άλλη µια φορά 
απέχει χωρίς να παρέχει την 
παραµικρή στήριξη. 

{ {
Εκτίµησα τις 
εταιρείες και 
τους 
οργανισµούς που 
έκαναν δωρεές 
στα νοσοκοµεία.

{ {

Μου δίνει ελπίδα το εντυπωσιακό και µη 
αναµενόµενο proactiveness του κράτους. { {

Αυτή την περίοδο εκτίµησα περισσότερο το 
Ε.Σ.Υ. καθώς και τους γιατρούς και νοσηλευτές 
που µε αυταπάρνηση προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους.{ {

Εκτίµησα τα 
ντελίβερι και 
κούριερ που 
τρέχουν για µας.{ {Τι ακούµε.



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  & ΜΑΡΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Όπως όλοι µας έτσι και οι επιχειρήσεις προσπαθούν 
να βρουν τρόπους προσαρµογής στην παρούσα 
κατάσταση. 

Για να γίνει αυτό πιο αποτελεσµατικά οφείλουµε να 
δούµε ποιες είναι οι νέες αξίες που δηµιουργούνται 
σε επίπεδο κοινωνικό και κουλτούρας, πώς αυτές 
εκφράζονται σε συγκεκριµένες ανάγκες, 
συναισθηµατικές και πρακτικές και τι µπορούν 
αντίστοιχα να πράξουν οι εταιρείες και οι µάρκες. 

ΠΩΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
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Είναι αρκετά σαφές ποιες είναι οι 
καινούριες συνθήκες που 
αναδύονται, και είναι πολλές. 
Για όποιον θέλει να πάρει µέρος 
ενεργά σε αυτό που δηµιουργείται 
σίγουρα υπάρχει κάποιος τρόπος 
να το κάνει. 

Προσπαθήσαµε να χαρτογραφήσουµε 
όλα τα παραπάνω και να τα κάνουµε 
πιο ξεκάθαρα.



∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.
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Οι αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία που έχει καταγράψει η έρευνα δείχνουν ξεκάθαρα ότι είµαστε ακόµα σε κατάσταση 
προσαρµογής για αυτό και όπως είδαµε αυτές εκ πρώτης φαίνονται αντιφατικές. 

Μεταξύ όλων των άλλων έχει ενδιαφέρον ότι κράτος και πολίτες δείχνουµε να χειριζόµαστε την κατάσταση µε ωριµότητα και 
συλλογικότητα, παρά την έκπληξη πολλών. Ίσως όταν βγούµε από αυτή την κρίση το αίσθηµα στο σύνολο του κόσµου να έχει 
θετικό πρόσηµο κι αυτό αντίστοιχα να επηρεάσει τον τρόπο που θα δράσουµε οικονοµικά και σε επίπεδο µάρκετινγκ.  

Επίσης σε αντίθεση µε άλλες κουλτούρες δεν φαίνεται το αίσθηµα της µοναξιάς και της αποξένωσης να είναι εξίσου έντονο 
στη χώρα µας, υπερισχύει η υποστήριξη από οικογένεια και φίλους. Αυτή η δυναµική επηρεάζει σηµαντικά το πώς βιώνει την 
κρίση ο κόσµος και συνακόλουθα το περιεχόµενο για αποτελεσµατική επικοινωνία & branding. 

Φόβος

Αβεβαιότητα

Άγχος

Μοναξιά

Ψυχραιµία 

Ελπίδα

Υποµονή

Συλλογικότητα

Περιορισµός ελευθερίας

Αποπροσανατολισµός

Ανάγκη για ωριµότητα
& αξιοπιστία

  
Συνολική µείωση

κατανάλωσης

∆ηµιουργικότητα

Ενδοσκόπηση

∆ιάθεση για χιούµορ & 
διασκέδαση της κατάστασης

Αγορά νέων προϊόντων 
& υπηρεσιών

∆υσαρέσκεια µε την
ανωριµότητα της µειοψηφίας

Απογοήτευση από
κανάλια και εκκλησία

∆υσπιστία ως προς τη δυνατότητα θετικής
αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας

Θετική έκπληξη µε τη
συµµόρφωση της πλειοψηφίας

Αναγνώριση των
αντανακλαστικών του κράτους

 
Πίστη για θετική αλλαγή

σε προσωπικό επίπεδο

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ  ΑΙΣΘΗΣΗ Κ ΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Σ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ  ΕΜΠΡΑΚ ΤΗ ΥΠΟΣ ΤΗΡΙΞΗ
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Η νέα πραγµατικότητα δηµιουργεί νέες ανάγκες που απαιτούν αντίστοιχες στρατηγικές από τις εταιρείες. 
Παρακάτω χαρτογραφούµε ποιες είναι αυτές, πώς εκφράζονται και πώς µπορεί να ανταποκριθεί το µάρκετινγκ.  

• Η καθηµερινότητα στην ουσία της 
 δεν έχει αλλάξει
• ∆ιατηρούνται οι σταθερές - 
 πρακτικές και συναισθηµατικές
• ∆εν χάνεται η ελπίδα ότι όλα 
 θα πάνε καλά 

• Σε αυτή την περίοδο η ενεργής παρουσία των µαρκών στην 
 καθηµερινότητα βοηθάει στην αίσθηση της «κανονικότητας»
• Ειδικά οι leading µάρκες µε την παρουσία τους λειτουργούν 
 σαν «σταθερές» της καθηµερινότητας και των συνηθειών µας 
• ∆υνατότητα για περιεχόµενο επικοινωνίας και tone of voice 
 που δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε την κρίση

• Βοήθεια πρακτική και συναισθηµατική 
 για µένα και τους δικούς µου
• Βοήθεια του συνόλου 
• Υποστήριξη από αυτούς που έχουν 
 τα µέσα και τις δυνατότητες 

• Πρακτική βοήθεια τόσο για το σύνολο (π.χ. δωρεά ιατρικού εξοπλισµού) 
 όσο και για το άτοµο (π.χ. δωρεάν έξοδα αποστολής παραγγελίας)
• ∆υνατότητα για σύνδεση του τρόπου βοήθειας µε τις αξίες και την 
 ταυτότητα της µάρκας (π.χ. βιοµηχανίες µόδας παράγουν µάσκες, 
 εταιρεία ταξί µεταφέρει δωρεάν πολίτες για αιµοδοσία) 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΑΦΗ

• ∆ηµιουργική αξιοποίηση του χρόνου
• Συνεχίζω να µαθαίνω και να εξελίσσοµαι 
• Το σπίτι γίνεται ο κόσµος µου κι αναπαράγω 
 την ικανοποίηση από τις δραστηριότητες 
 που είχα πριν

• Προσφορά δυνατοτήτων κι ευκαιριών για µάθηση, εκπαίδευση, εξέλιξη, δηµιουργικότητα  
• Λύσεις για διασκέδαση στο σπίτι
• Η ζωή εκτός εγκλεισµού προσαρµόζεται στο σπίτι. Αναπαραγωγή εµπειριών από 
 τον «έξω» κόσµο (π.χ. esports, streaming θεαµάτων)

• Συνεχίζω να µοιράζοµαι 
 στιγµές και εµπειρίες
• Ο εγκλεισµός δεν µου έχει 
 στερήσει την επαφή µε φίλους 
• ∆εν θέλω να νιώθω περιορισµένος 
 στο δικό µου µικρόκοσµο  

• H µάρκα γίνεται πλατφόρµα 
 επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης
• Πρόσκληση για ανταλλαγή 
 εµπειριών, απόψεων, ιδεών 
• Η ζωή στο σπίτι συνδέεται µε 
 κάτι ευρύτερο από το περιορισµένο 
 περιβάλλον που ζούµε τώρα

ΦΡΟΝΤΙ∆Α & ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
• Συνεχίζω να ικανοποιώ τα 
 θέλω και τις ανάγκες µου
• ∆εν θέλω να νιώθω ότι έχω 
 αφεθεί ή µε έχω «χάσει» 
• Ανάγκη να µε «περιποιηθώ» 

• Η µάρκα βοηθάει στο  well being 
• ∆ηµιουργία ποιοτικού χρόνου 
 &εµπειριών για το άτοµο
• Προϊόντα και υπηρεσίες για 
 pampering of oneself



Η πανανθρώπινη  κρίση που έχει φέρει η πανδηµία εξηγεί αυτό που πολλές έρευνες και thought pieces αναφέρουν. 
Οι µάρκες έχουν µία µοναδική ευκαιρία να συνδεθούν µε τους ανθρώπους πιο ουσιαστικά και πιο συναισθηµατικά. 
Είναι µεγάλη η ανάγκη για βοήθεια, για επαφή και για στήριξη. 

Ανεξάρτητα από τον κλάδο που ανήκει µια εταιρεία, το target group της ή το µέγεθός της αν θέλει σίγουρα υπάρχει 
τρόπος να ανταποκριθεί στις ανάγκες που αναδύονται. Αρκεί να το κάνει εννοώντας την διάθεση για βοήθεια και όχι 
σαν επικάλυψη για την επίτευξη ποσοτικών στόχων. 

Σε αυτή τη φάση οι δεύτεροι πιθανότατα θα επιτευχθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, αφού πρώτα αποδειχθεί ο ρόλος 
των εταιρειών στην κρίση. 
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ΑΝΑ∆ΥΟΝΤΑΙ 
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.



Οι αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας στην παρούσα κρίση έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία µε αυτές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Αυτή η συνοχή 
σε παγκόσµιο επίπεδο ενδέχεται διαχρονικά να δώσει έδαφος σε αξίες και 
συµπεριφορές διαφορετικές από αυτές που µέχρι τώρα είχαµε συνηθίσει, 
τόσο κοινωνικά όσο και σε επίπεδο µάρκετινγκ.   

Αλληλεγγύη
Συλλογικότητα
Υπευθυνότητα
Εµπειρία
Γνώση 
Ειλικρίνεια
Αµεσότητα 
Κοινωνική ευαισθησία 

Αν, όπως αναφέρεται και σε αυτή 
την έρευνα, κατευθυνθούµε σε 
µία πιο έντονη ανάγκη για 
σύµπραξη και αλληλοβοήθεια τότε 
µπορούµε να περιµένουµε τις 
παρακάτω αξίες να αναδύονται:

Σε αυτή την περίπτωση 
το µάρκετινγκ και η 
επικοινωνία θα πρέπει 
να εφαρµόσουν 
στρατηγικές και 
tonality όπως:

We are all in this together
We feel the same way you do
Giving back to the community
Help people connect 
Transparency 
Sensitivity 
Collective tone of voice

ΠΩΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
& ΜΑΡΚΕΣ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΠΩΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
& ΜΑΡΚΕΣ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ασφάλεια 
Προγραµµατισµός
∆ιαφύλαξη 
Προστασία 
Πειθαρχία 
Έλεγχος
Καθοδήγηση

Σε περίπτωση που επικρατήσει 
ο ατοµικισµός και ο φόβος θα 
πρέπει να περιµένουµε να 
είναι συγκριτικά πιο έντονες 
αξίες και συµπεριφορές όπως:

Σε αυτή την περίπτωση 
το µάρκετινγκ και η 
επικοινωνία θα χρειαστεί 
να υιοθετήσουν στρατηγικές 
και tonality όπως:

We have the experience to help you
Leadership
Decisiveness  
Sense of power  
Offer structure 
Appease the fear and uncertainty 
Talk to the individual 



WHAT’S
NEXT? 



∆εν πιστεύουµε ότι είµαστε σε θέση ακόµα να πούµε τι µέλλει γενέσθαι. 

Είναι όλα πολύ καινούρια για όλους µας και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος µέχρι 
να αποκρυσταλλωθούν κι εδραιωθούν συγκεκριµένες συµπεριφορές και πιστεύω.

Αυτό που ως Long Lust θεωρούµε σηµαντικό σε αυτή τη φάση είναι να συνεχίσουµε να 
παρατηρούµε τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα, να τις ερµηνεύουµε και να εξετάζουµε 
πώς αυτές µεταφράζονται σε επίπεδο µάρκετινγκ. 

Ελπίζουµε αυτή η παρουσίαση να κατάφερε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγµατα και θα 
χαρούµε πολύ να συζητήσουµε τα συγκεκριµένα θέµατα που σας προβληµατίζουν 
περισσότερο αναφορικά µε τη στρατηγική σας. 

Ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο σας. 

iwant@thelonglust.com 
www.thelonglust.com 



RESEARCH + STRATEGY


