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Το Open Society Foundation της Αλβανίας (OSFA)
συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και

Διεθνές πολιτικό πλαίσιο
και πλαίσιο ασφάλειας

Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) για να διερευνήσει

την πιο θετική γνώμη για τη Σερβία και στη συνέχεια για
το Ισραήλ. Συνολικά, πολύ περισσότεροι Αλβανοί έχουν
θετική γνώμη για την Ελλάδα παρά το αντίστροφο.
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σε συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο (F2F), από
πόρτα σε πόρτα τον Φεβρουάριο του 2020. Η
ελληνική έρευνα χρησιμοποίησε ένα πανελλαδικό
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αντιπροσωπευτικό δείγμα, ακολουθώντας την
τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
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δειγματοληψίας, με 1.128 πολίτες να ερωτώνται
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια
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