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Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ
ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018;

ΤΥΧΟΝ ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ  Ή ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ;

MRB/Realnews

52,4

Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

77,6 50,2 39,5 23,2

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

19,5

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

14,4

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.

11,0

ΤΙΠΟΤΑ
∆ΕΝ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

0,3

∆.Ξ./∆.Α.

0,8
%

18,7

%

ΣΙΓΟΥΡΑ, ΜΑΛΛΟΝ
ΟΧΙ

72,0
ΣΙΓΟΥΡΑ, ΜΑΛΛΟΝ
ΝΑΙ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

%

∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 66,3

16,7

17,0

∆.Ξ./∆.Α.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ

%

25,8
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 5,3

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 20,5

60,9
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 23,4

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 37,5

∆.Ξ./∆.Α. 13,3 %

76,5
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 39,1

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 37,4

13,8
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 3,0

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 10,8

∆.Ξ./∆.Α. 9,7

EAN ΣΑΣ ∆ΙΝΟΤΑΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 
ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ;

%

34,3
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 15,1

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 19,2

63,7
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 44,0

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 19,7

∆.Ξ./∆.Α. 2,0

42,6

14,3

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 16,4

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 26,2

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 4,7

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 9,6

32,6ΟΥΤΕ ΘΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ

10,5∆.Ξ./∆.Α. %

TOMEIΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΕΜΦΑΣΗ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 2018

MEXΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΙ 
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,
Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
Η ΣΥΝΟΧΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Εκτιµάτε ότι τυχόν έξοδος από το µνηµόνιο
θα είναι καθαρή ή θα απαιτηθεί πιστοληπτική
γραµµή στήριξης;

EΘΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
Χρειάζεται να υπάρξoυν εθνικός διάλογος 
και εθνική συνεννόηση για την Ελλάδα της
µεταµνηµονιακής περιόδου;

Υ
πέρ του εθνικού διαλόγου και της εθνι-
κής συνεννόησης για την Ελλάδα της 
μεταμνημονιακής περιόδου τάσσο-

νται, με συντριπτική πλειοψηφία, οι Ελληνες, 
ενώ εκτιμούν ότι τυχόν έξοδος από το μνημό-
νιο δεν θα είναι καθαρή και θα απαιτηθεί πι-
στοληπτική γραμμή στήριξης. Σύμφωνα με το 
Βαρόμετρο της MRB για τη νέα χρονιά (2018) 
για λογαριασμό της Realnews, το 76,5% του 
συνόλου των ερωτηθέντων πιστεύει ότι χρει-
άζεται να υπάρξουν εθνικός διάλογος και συ-
νεννόηση για την Ελλάδα της μεταμνημονια-
κής περιόδου και μόλις το 13,8% εκφράζει την 
αντίθεσή του σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
υπέρ του εθνικού διαλόγου και της συνεννόη-
σης τάσσεται το 82,9% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ, το 75,8% των ψηφοφόρων της Νέας 
Δημοκρατίας, το 65,9% της Χρυσής Αυγής, το 
78,7% της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το 
72,7% του ΚΚΕ, το 76,9% του Ποταμιού, το 

Εθνική συνεννόηση 
για την επόμενη μέρα

Το 76,5% 
των πολιτών 
πιστεύει ότι 

χρειάζεται να 
υπάρξει εθνικός 

διάλογος για 
την Ελλάδα της 

μεταμνημονιακής 
περιόδου

80,2% των ΑΝΕΛ, το 64,5% της Ενωσης Κεντρώ-
ων, αλλά και το 63,5% όσων αναφέρονται στην 
αδιευκρίνιστη ψήφο - αποτελεί δηλαδή πλειοψη-
φικό ρεύμα μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των 
κομμάτων. Το 60,9% των ερωτηθέντων δεν πι-
στεύει ότι η χώρα θα βγει στις αγορές το αργό-
τερο μέχρι το 2018 (με το αντίστοιχο ποσοστό, 
πάντως, έναν χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 
2016, να ανέρχεται στο 72%), ενώ το 25,8% 
πιστεύει ότι η χώρα θα βγει στις αγορές εντός 
του νέου έτους (με το αντίστοιχο ποσοστό έναν 
χρόνο πριν να ανέρχεται στο 18,7%). Το 66,3%, 
πάντως, εκτιμά ότι η τυχόν έξοδος από το μνη-
μόνιο δεν θα είναι καθαρή και θα απαιτηθεί πι-
στοληπτική γραμμή στήριξης, ενώ το ποσοστό 
όσων εκτιμούν ότι η τυχόν έξοδος από το μνημό-
νιο θα είναι καθαρή, ανέρχεται στο 17%. Επίσης 
το 60,9% (έναντι 72% τον Δεκέμβριο του 2016) 
εκτιμά ότι η χώρα δεν θα καταφέρει να βγει στις 
αγορές το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018, 
ενώ ότι θα το καταφέρει εκτιμά το 25,8% (ένα-
ντι του 18,7% τον Δεκέμβριο του 2016). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μεταξύ αυτών που πιστεύ-
ουν ότι η χώρα θα καταφέρει να βγει στις αγο-
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«Θετικότερη 
απαισιοδοξία»
Από τόν Δεκεμβριό του 2016 μέχρι σή-
μερα υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των δει-
κτών αισιοδοξίας/απαισιοδοξίας, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν περάσει 
στην φάση της αισιοδοξίας. Π.χ. οι προσδο-
κίες για τα προσωπικά οικονομικά βελτιώ-
νουν τις αρνητικές θέσεις κατά -15%, παρα-
μένοντας ωστόσο στα επίπεδα του 62%. Το 
ίδιο συμβαίνει και με το συναίσθημα της ελ-
πίδας, η οποία είναι μεν σε χαμηλά επίπε-
δα, αλλά ακολουθεί πορεία βελτίωσης μέ-
σα σε έναν χρόνο 12%-16%-21%. Βεβαίως 
η οργή, η ντροπή και ο φόβος παραμένουν 
σε συντριπτικά υψηλά επίπεδα. Το ίδιο φαι-
νόμενο της «θετικότερης απαισιοδοξίας» εμ-
φανίζεται και στην αίσθηση δύναμης που 
νιώθουν οι πολίτες στο να διατηρήσουν τό-
σο την έστω και χαμηλή σημερινή ποιότητα 
ζωής όσο και το σημερινό τους εργασιακό 
status quo. Η απαισιοδοξία γίνεται μεν «θε-
τικότερη», ωστόσο υπάρχει διάχυτη παντού 
και για το 2018-2019. Συγκεκριμένα, οι πολί-
τες πιστεύουν ότι: 

f Δεν θα βγούμε στις αγορές το 2018 (61%).

f Δεν θα είναι καθαρή η έξοδος από το 
μνημόνιο και θα χρειαστεί νέα πιστοληπτική 
γραμμή στήριξης (66%).

f Δεν θα πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης (67%).

f Δεν θα τηρήσουμε τα πρωτογενή πλεονά-
σματα (63%).

f Δεν θα πετύχουμε θετική συμφωνία για το 
χρέος (66%).

f Θα υπογράψουμε νέο μνημόνιο (58%).

f Θα χρειαστούν νέα μέτρα (61%).
Την ίδια στιγμή, οι πολίτες επιμένουν (78%) 

ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση οφείλει 
να είναι η «ανάπτυξη», θέτοντας τις φοροελα-
φρύνσεις της μεσαίας τάξης στη δεύτερη θέ-
ση (52%) και την κοινωνική δικαιοσύνη στην 
τέταρτη (50%). Πρώτο σε σημαντικότητα γε-
γονός μέσα στο 2017 είναι οι πλημμύρες στη 
δυτική Αττική. Οι, δε, διεθνείς εξελίξεις έχουν 
επισκιάσει τη ρύπανση του Σαρωνικού. Πρό-
σωπο της χρονιάς για την κοινή γνώμη είναι 
ο πρωθυπουργός κ. Αλ. Τσίπρας, με μειούμε-
νο ωστόσο ποσοστό από το 2015 - 43% (Δεκ. 
2015), 29% (Δεκ. 2016) και 27% (Δεκ. 2017). 
Παρ’ όλα αυτά, το πρόσωπο που θα πρωτα-
γωνιστήσει μέσα στο 2018 είναι ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσο-
τάκης. Ταυτόχρονα, αλλαγή στο εσωτερικό 
πολιτικό/κομματικό σκηνικό δημιουργεί η δυ-
ναμική του Κινήματος Αλλαγής [πρόθεση ψή-
φου (10%), αναγωγή (12%)]. Ο σχηματισμός 
εμφανίζει δυνατότητα να έχει μέλλον (40%) 
και να συναγωνιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Δ. 
(26%). Ποσοστά σημαντικά μεγαλύτερα από 
την πρόθεση ψήφου και την αναγωγή. Τέλος, 
οι Ελληνες πολίτες επ’ ουδενί δέχονται συμ-
βιβασμούς στο θέμα των Σκοπίων όσον αφο-
ρά την ονομασία τους, ένδειξη της αμείωτης 
ανάγκης τους για εθνική υπερηφάνεια.

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟy*

η άποψη*Διευθύνοντος 
συμβούλου  

της MRB Hellas

Η TAYTOTHTA THΣ EΡΕΥΝΑΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. 
(αριθµός µητρώου ΕΣΡ:3) ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Συνδροµητική Ερευνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση 
της πολιτικής συµπεριφοράς των ψηφοφό-
ρων Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙ- 
ΓΜΑΤΟΣ: Ανδρες 49% - Γυναίκες 51% ΗΛΙ- 
ΚΙΑ: 17 και άνω, που έχουν εκλογικό δικαίω-
µα ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: 2.000 άτοµα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Πανελλαδική (Αθή- 
να, Θεσσαλονίκη, Αστικές, Ηµιαστικές, Αγρο- 
τικές περιοχές) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟ-
ΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1-8 ∆εκεµβρίου 2017 ΜΕΘΟ-
∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Στρωµατοποιη- 
µένη πανελλαδική δειγµατοληψία. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ποσοτική έρευ- 
να µε τη χρήση ερωτηµατολογίου & κάλπης 
στα σπίτια των ερωτώµενων/προσωπικές συ- 
νεντεύξεις. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΕΙ- 
ΓΜΑΤΟΣ: Ολες οι αναλύσεις έγιναν σε βάσεις 
άνω των 100 ατόµων. Για τα πολιτικά κόµµατα 
που συγκεντρώνουν βάση ψηφοφόρων των 
οποίων το αστάθµιστο δείγµα είναι µεταξύ 
60-100 ατόµων, η ανάλυση επιτρέπεται αλλά 
είναι ενδεικτική. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Το συνολικό δείγµα σταθµίζεται 
ως προς Φύλο, Ηλικία, Περιοχή κατοικίας, και 
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεµβρίου 2015

ΠOIO ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ;

20,9

3,6

%
39,0∆.Ξ./∆.Α.

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ

36,5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

∆ΥΟ ΕΥΧΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ

40,4

ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

31,6

ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

14,7

ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΤΕ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

10,8

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

1,4

∆.Ξ./∆.Α.

1,2%

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ε
Λ

Π
Ι∆

Α

20,5

Π
Ε

Ρ
H

Φ
Α

Ν
ΙΑ

6,4

ΣΙ
ΓΟ

Υ
Ρ

ΙΑ

4,0

Ο
Ρ

ΓΗ

59,4

Ν
Τ

Ρ
Ο

Π
Η

49,7

Φ
Ο

Β
Ο

Σ

38,6

∆
.Ξ

./
∆

.Α
.

2,3

%
TOYΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

TOYΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

23,7

85,8
MEXΡΙ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

MEXΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ρές εντός του 2018 είναι το 49,7% των ψηφο-
φόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 14,9% των ψηφοφόρων 
της Ν.Δ., το 6,2% της Χρυσής Αυγής, το 25,7% 
της ΔΗΣΥ και το 34,7% των ΑΝΕΛ. Το 42,6%, 
πάντως, εκτιμά ότι τυχόν έξοδος από το μνη-
μόνιο θα βελτιώσει τη ζωή του, εν αντιθέσει με 
το 32,6% που πιστεύει ότι ούτε θα τη βελτιώσει 
ούτε θα τη χειροτερεύσει και το 14,3% που θε-
ωρεί ότι θα τη χειροτερεύσει. 

Οι προτεραιότητες
Το 77,6% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κυ-
βέρνηση θα πρέπει το 2018 να δώσει προτε-
ραιότητα στην πορεία της οικονομίας και στην 
ανάπτυξη, το 52,4% στις φοροελαφρύνσεις στη 
μεσαία τάξη, το 50,2% στο μεταναστευτικό-
προσφυγικό, το 39,5% στην κοινωνική σταθε-
ρότητα - δικαιοσύνη - συνοχή, το 23,2% στην 
πολιτική σταθερότητα στη χώρα και το 19,5% 
στον κίνδυνο της τρομοκρατίας και την ασφά-
λεια των πολιτών γενικότερα. Στο Βαρόμετρο 
του περασμένου Δεκεμβρίου, η έμφαση στην 

πορεία της οικονομίας και την ανάπτυξη συ-
γκέντρωνε το 75,6%, το μεταναστευτικό-προ-
σφυγικό το 62,1%, η κοινωνική σταθερότητα 
- δικαιοσύνη - συνοχή το 47,1% και η πολιτι-
κή σταθερότητα το 31%. Το 39% των ερωτη-
θέντων εκτιμά ότι τα εργασιακά θα το απασχο-
λήσουν περισσότερο ως αποτέλεσμα των μέ-
τρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης στο 2018, ενώ το 36,5% θε-
ωρεί ότι θα το απασχολήσουν τα φορολογικά 
και το 20,9% τα συνταξιοδοτικά. Τα ποσοστά 
όσων εκδηλώνουν τη διάθεση να φύγουν από 
τη χώρα είναι πάντως τα ίδια με τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Το 34,3% θα έφευγε από τη χώρα 

εάν του δινόταν η ευκαιρία και το 63,7% δεν 
θα έφευγε. Μεταξύ εκείνων που θα έφευγαν 
είναι το 70,2% των νέων ηλικίας 18-24 ετών και 
το 49,8% ηλικίας 25-34 ετών.

Λιγότερη απαισιοδοξία
Για πρώτη φορά, πάντως, τα τελευταία χρό-
νια υπάρχει μια -μικρή έστω- αναστροφή της 
απαισιοδοξίας για τις προοπτικές της χρονιάς 
που έρχεται. Το 27,9% αισθάνεται ότι θα μπο-
ρέσει να διατηρήσει τη σημερινή ποιότητα ζω-
ής και το 2018 έναντι του 19,5% του αντίστοι-
χου ποσοστού τον περασμένο Δεκέμβριο. Το 
85,4% επίσης εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη δου-
λειά του (το αντίστοιχο ποσοστό τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο ήταν 83,6%) έναντι 14,6% που 
ανησυχεί ότι θα χάσει τη δουλειά του.

Οι δύο ευχές
Το 89,2% των ερωτηθέντων (με δικαίωμα τρι-
ών απαντήσεων) δηλώνει ότι αν του δινόταν η 
δυνατότητα να κάνει δυο ευχές -εκτός από το 
να έχει την υγεία του ο ίδιος και οι δικοί του άν-
θρωποι- το βράδυ της Πρωτοχρονιάς θα έκανε 
την ευχή να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και 
σιγουριά για το μέλλον. Το 81,5% θα ευχόταν 
να βελτιώσει τα επαγγελματικά και τα οικονο-
μικά του, το 64,1% να μπορέσει να ξανακάνει 
σχέδια για το μέλλον, το 45,2% να διατηρήσει 
και να βελτιώσει τη σχέση του με τους δικούς 
του ανθρώπους και το 11,9% να έχει περισσό-
τερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του. Η πρώ-
τη αναφορά από τις τρεις απαντήσεις, πάντως, 
που είχαν το δικαίωμα να δώσουν οι ερωτηθέ-
ντες είναι η βελτίωση των επαγγελματικών και 
των οικονομικών τους (40,4%), καθώς και να 
νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά 
για το μέλλον (31,6%).

Η οργή, η ντροπή και ο φόβος
Οι λέξεις που εκφράζουν, πάντως, περισσότερο 
τον Ελληνα για το παρόν και το μέλλον της χώ-
ρας είναι η οργή (59,4%), η ντροπή (49,7%), 
ο φόβος (38,6%), η ελπίδα (20,5%) και η πε-
ρηφάνια (6,4%). Τα αντίστοιχα ποσοστά τον 
Δεκέμβριο του 2016 ήταν οργή (61,9%), ντρο-
πή (48,9%), φόβος (48,4%), ελπίδα (11,7%), 
περηφάνια (3%).

συνέχεια στις σελ. 24-25 »

Υπέρ του εθνικού διαλόγου 
και της συνεννόησης τάσσονται 
το 82,9% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ και το 75,8%  
των ψηφοφόρων της Ν.Δ.
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ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ  Ή ΟΧΙ;

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Με τη συγκρότηση της νέας 
κυβέρνησης στη Γερµανία η κατάσταση 
θα είναι καλύτερη ή χειρότερη;

Θα πρέπει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
να διεκδικήσει τις γερµανικές επανορθώσεις
πριν από τη λήξη της θητείας της;

%

76,2

13,4

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 50,6

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 25,6

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 3,1

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 10,3

∆.Ξ./∆.Α. 10,4

ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
Η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει οπωσδήποτε 
βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
σε περίπτωση που περιλαµβάνουν
τον όρο «Μακεδονία» στο όνοµά τους;

%

19,7

68,6

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 3,4

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 16,3

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 34,3

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΙΘΑΝΟ 34,3

∆.Ξ./∆.Α. 11,7

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
Πόσο πιθανό θεωρείτε να βρεθεί
µια συµβιβαστική λύση στο θέµα της 
ονοµασίας, κοινά αποδεκτή µεταξύ 
Ελλάδας και ΠΓ∆Μ;

%

11,0

79,4

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 0,9

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 10,1

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 29,6

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΙΘΑΝΟ 49,8

∆.Ξ./∆.Α. 9,6

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
Πόσο πιθανό θεωρείτε να λυθεί 
το Κυπριακό στη διάρκεια των επόµενων
12 µηνών;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015-Ν.∆.

%

8,0

55,736,3

∆.Ξ./∆.Α.

E Λ Λ Α ∆ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Η Ελλάδα να δεχτεί ή 
να µη δεχτεί ονοµασία που περιλαµβάνει 
τον όρο «Μακεδονία»;

%

NΑ MH ∆ΕΧΤΕΙ 
KAMIA ONOMAΣIA
ME ΤΟΝ ΟΡΟ
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 81,9

10,1

8,0

∆.Ξ./∆.Α.

NΑ ∆ΕΧΤΕΙ ΜΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΟΝ ΟΡΟ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

21,2

25,8

ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 2,8

ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 18,4

ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 9,5

ΜΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 16,3

41,2∆ΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ-ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η Ι∆ΙΑ

11,8∆.Ξ./∆.Α. %
Ε.Ε.

22,4

24,5

ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 2,7

ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 19,7

ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 10,9

ΜΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 13,6

40,7∆ΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ-ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η Ι∆ΙΑ

12,4∆.Ξ./∆.Α. %

10,5∆.Ξ./∆.Α. %

76,6

12,9

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 49,4

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 27,2

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 4,5

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 8,4

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΑΛΛΟΝ 
ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ

70,1 47,8

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

23,2 44,4

∆.Ξ./∆.Α.

6,7 7,8%
MRB/Realnews

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ

 ΚατηγορηματιΚα αντίθετη σε συμφω-
νία με τα Σκόπια με σύνθετο όνομα που να 
εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία» ως γεωγρα-
φικό προσδιορισμό για κάθε χρήση εμφανίζε-
ται η κοινή γνώμη της χώρας μας, σύμφωνα 
με το Βαρόμετρο της MRB για τη Realnews, 
ενώ ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό επιμέ-
νει σε βέτο για την ένταξη της FYROM στο ΝΑ-
ΤΟ. Στο ερώτημα αν «συμφωνείτε με σύνθε-
το όνομα που να εμπεριέχει τον όρο “Μακε-
δονία” ως γεωγραφικό 
προσδιορισμό για κά-
θε χρήση από τη γει-
τονική χώρα» το 78% 
απαντά «μάλλον όχι» 
και «σίγουρα όχι», ενώ 
το 11,6% απαντά «σί-
γουρα ναι» και «μάλ-
λον ναι»! Μεταξύ, μά-
λιστα, όσων απαντούν 
«μάλλον/ σίγουρα όχι» συμπεριλαμβάνεται 
και το 76,8% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 
το 84,5% της Ν.Δ., το 89,3% της Χρυσής Αυ-
γής, το 77,4% της ΔΗΣΥ, το 77,1% του ΚΚΕ 
και το 88,1% των ΑΝΕΛ.

Το 81,9% δηλώνει πως στο πλαίσιο της εξεύ-
ρεσης λύσης στο θέμα των Σκοπίων η Ελλά-
δα να μη δεχθεί καμιά ονομασία με τον όρο 
«Μακεδονία», ενώ μόλις το 8% τάσσεται υπέρ 
της ονομασίας που περιλαμβάνει τον όρο.

Το 76,2%, μάλιστα, εκτιμά πως η Ελλάδα 
πρέπει να βάλει οπωσδήποτε βέτο στην έντα-
ξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που 
περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» στο όνο-
μά της (50,6% σίγουρα ναι και 25,6% μάλλον 
ναι), ενώ μόλις το 13,4% εμφανίζεται αντίθε-
το (10,3% μάλλον όχι και 3,1% σίγουρα όχι). 
Υπέρ του βέτο τάσσεται το 75,4% των ψηφο-
φόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 71,3% της Ν.Δ. Το 

68,6% των ψηφοφόρων, πάντως, πιστεύει ότι 
δεν είναι πιθανό να βρεθεί μια συμβιβαστική 
λύση στο θέμα της ονομασίας, κοινά αποδε-
κτή μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων.

Το 79,4% των ψηφοφόρων δεν θεωρεί πι-
θανή μια λύση του Κυπριακού στους επόμε-
νους μήνες, εν αντιθέσει με το 11% που θε-
ωρεί πιθανή μια τέτοια εξέλιξη. Μεταξύ αυ-
τών, πάντως, που θεωρούν πιθανή τη λύση, 
το 55,7% εκτιμά ότι η λύση θα είναι βιώσι-

μη και το 36,3% ότι 
θα δημιουργήσει νέες 
εστίες έντασης. Μετα-
ξύ όσων πιστεύουν ότι 
μια ενδεχόμενη λύση 
θα είναι μάλλον βιώ-
σιμη συμπεριλαμβάνε-
ται το 70,1% των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
και το 47,8% των ψη-

φοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μετα-
ξύ εκείνων που πιστεύουν ότι μία λύση μάλ-
λον θα δημιουργήσει νέες εστίες έντασης συ-
μπεριλαμβάνεται και το 23,2% των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 44,4% των ψηφοφό-
ρων της Νέας Δημοκρατίας.

Το 76,6% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
θα πρέπει να διεκδικήσει τις γερμανικές επα-
νορθώσεις, ενώ ενδιαφέρον έχουν και οι γνώ-
μες για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης 
στη Γερμανία: Μόλις το 21,2% πιστεύει ότι η 
κατάσταση θα είναι καλύτερη, ενώ το 41,2% 
ότι δεν θα αλλάξει και θα είναι η ίδια και το 
25,8% ότι θα είναι χειρότερη. Επίσης, μόλις 
το 22,4% πιστεύει ότι με τη συγκρότηση της 
νέας κυβέρνησης στη Γερμανία η κατάστα-
ση θα είναι καλύτερη για την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση, ενώ το 24,5% ότι θα είναι χειρότερη και 
το 40,7% ότι δεν θα αλλάξει και θα είναι ίδια. 

Το 81,9% των ερωτηθέντων δηλώνει 
πως στο πλαίσιο της εξεύρεσης λύσης 
η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχθεί καμιά 

ονομασία με τον όρο «Μακεδονία»

«Βέτο» από  
τους πολίτες στη 
σύνθετη ονομασία 
για τα Σκόπια

ΕπανορθωσΕισ 
Το 76,4% θεωρεί ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα 
πρέπει να διεκδικήσει τις 
γερμανικές επανορθώσεις
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΗΣ NEAΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
(2018)

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

8,6

KYΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

19,1

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

11,7

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

6,3

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

3,6

ΑΛΛΟΣ 6,6

∆.Ξ./∆.Α. 28,6

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ

4,9

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

10,6

%

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (2017)
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ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2018;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ 
ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

19,3

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ 
ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

26,0

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει 
να ολοκληρώσει την τετραετία ή 
θα αναγκαστεί να καταφύγει σε πρόωρες 
εκλογές; 

Mε ποιον πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να συνεργαστεί το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ µετά
τις εκλογές, µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µε τη Ν.∆.; 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

14,7

22,0

%
40,9

∆.Ξ./∆.Α.

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

22,4
ΜΕ ΤΗ Ν.∆.

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

17,0

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

30,3

∆.Ξ./∆.Α. 7,4%
ΠOTE ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΟΤΙ
ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

ΠΡΙΝ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΤΟΥ 2018

22,8

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

11,4

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 
ΤΟΥ 2019

14,8

ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

1,3

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ΕΤΙΑΣ

34,9

∆.Ξ./∆.Α. 14,8%

47,3
%

50,3%

ΝΑ ΜΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ

Πολιτικό πρόσωπο Ελλάδας

Πολιτικό πρόσωπο εξωτερικού

18,5

6,9
6,0

4,2 4,1
3,3 3,3

9,1

18,0

26,6
Πολιτικό πρόσωπο Ελλάδας

Πολιτικό πρόσωπο εξωτερικού

45,3
%

 Διχασμένέσ είναι οι γνώμες των πολι-
τών για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών 
και για το αν η κυβέρνηση θα εξαντλήσει 
την τετραετία, την ίδια στιγμή που ο Αλέ-
ξης Τσίπρας αναδεικνύεται πολιτικό πρόσω-
πο του 2017 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
πολιτικό πρόσωπο της νέας χρονιάς, ενώ η 
πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν επιθυ-
μεί το Κίνημα Αλλαγής να συνεργαστεί με 
Ν.Δ. ή ΣΥΡΙΖΑ.

Το 47,3% εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα ανα-
γκαστεί να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές, 
ενώ το 45,3% ότι θα καταφέρει να εξαντλή-
σει την τετραετία. Μεταξύ αυτών που πι-

στεύουν ότι η κυβέρνηση 
θα εξαντλήσει την τετραε-
τία είναι και το 27,6% των 
ψηφοφόρων της Ν.Δ., το 
38% των ψηφοφόρων της 
ΔΗΣΥ, το 31,8% του ΚΚΕ 
και το 42,5% του Ποτα-
μιού, ενώ μεταξύ εκείνων 
που εκτιμούν ότι η κυβέρ-
νηση θα αναγκαστεί να 
προσφύγει σε πρόωρες 
εκλογές είναι το 22,2% των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 
το 68% της Ν.Δ., το 58,6% 
της ΔΗΣΥ και το 44,8% των 
ΑΝΕΛ.

Το 22,8% των ψηφοφό-
ρων εκτιμά ότι οι προσεχείς εκλογές θα δι-
εξαχθούν πριν λήξει το μνημόνιο τον Αύ-
γουστο του 2018, το 11,4% αμέσως μετά 
την έξοδο από το μνημόνιο, το 14,8% μα-
ζί με τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, 
ενώ το 34,9% ότι θα διεξαχθούν στο τέλος 
της τετραετίας. Επίσης το 47,2% επιθυμεί 
να γίνουν εκλογές εντός του 2018, ενώ το 
44,8% δηλώνει ότι δεν το επιθυμεί.

Ο Αλ. Τσίπρας αναδεικνύεται ως πολιτικό 

πρόσωπο του 2017 με 26,6% , έναντι 18,5% 
του Ντ. Τραμπ, 6,9% της Φώφης Γεννημα-
τά, 6% της Αγκελα Μέρκελ και 4,2% του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.

Πολιτικό πρόσωπο της επόμενης χρονιάς, 
ωστόσο, αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης με 19,1% και ακολουθούν ο Αλέξης 
Τσίπρας με 11,7%, η Φώφη Γεννηματά με 
10,6%, ο Ντ. Τραμπ με 8,6% και ο Β. Πού-
τιν με 6,3%.

Το Κίνημα Αλλαγής
Το 40,9% του συνόλου των ερωτηθέντων 
πιστεύει ότι το Κίνημα Αλλαγής μετά τις 

εκλογές δεν πρέπει να 
συνεργαστεί με κανένα 
κόμμα, ενώ το 22,4% πι-
στεύει ότι πρέπει να συ-
νεργαστεί με τη Ν.Δ. και 
το 14,7% με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο 
του 2015 πιστεύουν σε 
ποσοστό 59,3% ότι δεν 
πρέπει να συνεργαστεί 
με κανένα κόμμα, ενώ 
το 16,7% ότι πρέπει να 
συνεργαστεί με τη Ν.Δ. 
και το 12,8% με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αντιθέτως, οι ψη-
φοφόροι του Ποταμιού 

πιστεύουν σε ποσοστό 42,1% ότι το Κίνη-
μα Αλλαγής δεν πρέπει να συνεργαστεί με 
κανένα κόμμα, ενώ σε ποσοστό 34,8% ότι 
πρέπει να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. και μόλις 
4,9% ότι πρέπει να συνεργαστεί με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 39,6% εκτι-
μά ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει μέλλον, ένα-
ντι 48,7% που πιστεύει ότι δεν έχει, ενώ το 
62,6% πιστεύει ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν 
μπορεί να συναγωνιστεί Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ.

Μοιρασμένες  
οι γνώμες για τον 
χρόνο των εκλογών

Το 47,3% εκτιμά 
ότι η κυβέρνηση 
θα αναγκαστεί 
να καταφύγει σε 
πρόωρες κάλπες, 
ενώ το 45,3% ότι 
θα καταφέρει να 
εξαντλήσει την 
τετραετία


