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Το «Μένουμε σπίτι» θα κρατήσει μέχρι τις 27 Απριλίου. 
Πως κρίνετε την απόφαση αυτή;
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Ποιο από όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι 
το πιο δύσκολο για σας; (μέχρι δύο επιλογές)
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Ο περιορισμός των μετακινήσεων

Η παραμονή στο σπίτι
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Η παραμονή στο σπίτι έχει επηρεάσει τα οικονομικά των 
νοικοκυριών. Για τα δικά σας οικονομικά τι θα λέγατε
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Η παραμονή στο σπίτι, έχει επηρεάσει την ψυχολογία σας :
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Η παραμονή στο σπίτι, έχει επηρεάσει τις σχέσεις σας μέσα 
στην οικογένεια :
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Όταν με το καλό λήξει η εφαρμογή των μέτρων, τι είναι 
αυτό που θα κάνετε πρώτο από όλα;
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Θα λέγατε ότι το σύστημα υγείας της χώρας, συγκριτικά με 
αυτά άλλων ευρωπαϊκών χωρών:
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Πως κρίνετε τις ενέργειες του Πρωθυπουργού για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας (Αποφάσεις για την λήψη 

μέτρων, διαγγέλματα, υπουργικά συμβούλια εξ 
αποστάσεως, δράσεις για την στήριξη της οικονομίας κλπ.)
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