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ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

%

86,2
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 46,6

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 39,6

10,0
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 1,8

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 8,2

∆.Ξ./∆.Α. 3,8

Χρειάζεται να υπάρξoυν εθνικός διάλογος 
και εθνική συνεννόηση για την αντιµετώπιση 
των εθνικών προκλήσεων;

TOMEIΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε ποιους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας θα πρέπει να δώσει έµφαση/ 
προτεραιότητα η κυβέρνηση το 2020; 

Εσείς προσωπικά πότε θα θέλατε να προκηρυχθούν
βουλευτικές εκλογές; 

Εσείς προσωπικά πότε πιστεύετε ότι θα προκηρυχθούν 
βουλευτικές εκλογές;

ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

72,3

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

66,2

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΣΥΝΟΧΗ

33,9

ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

29,0

ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

26,5

ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

22,0

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

20,7

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

12,8

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

0,5

∆.Ξ./∆.Α.

0,7%

MEXΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9

∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α.%

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
AMEΣΑ

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

57,4
10,2

9,7

12,8

9,9
%

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
AMEΣΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ  
ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

64,3

3,4

5,8

12,7

13,8

EΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

«Κ
αθίστε στο τραπέζι του διαλόγου 
και συνεννοηθείτε». Την παραπά-
νω εντολή δίνει η ελληνική κοινω-

νία στις πολιτικές δυνάµεις της χώρας για την 
αντιµετώπιση των εθνικών ζητηµάτων, απο-
κηρύσσοντας παράλληλα σενάρια πρόωρων 
εκλογών. Η τουρκική προκλητικότητα δείχνει 
να ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ελληνες και τις Ελ-
ληνίδες, µε τους πολίτες να εκφράζουν ξεκά-
θαρο µήνυµα πως θεωρούν επιτακτική ανά-
γκη την εθνική συνεννόηση.

Η έρευνα της MRB για την «R» δεν αφήνει 
περιθώριο παρερµηνείας, µε το αίτηµα για 
συνεννόηση να υπερβαίνει κοµµατικούς δια-
χωρισµούς ή κοινωνική διαστρωµάτωση. Σχε-
δόν 9 στους 10 -και συγκεκριµένα ποσοστό 
86,2%- θεωρούν ότι χρειάζεται εθνικός διά-
λογος και συνεννόηση για την αντιµετώπιση 
των εθνικών ζητηµάτων, ενώ µόλις 10% είναι 
αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

Παράλληλα, η ανησυχία για τα εθνικά, σε 
συνδυασµό µε την πρόσφατη διεξαγωγή εκλο-
γών, καθιστά την πιθανότητα πρόωρων εκλο-
γών «ανεπιθύµητο σενάριο» για την πλειονό-
τητα της κοινωνίας. Συγκεκριµένα το 57,4% 
των πολιτών θα ήθελε ολοκλήρωση της θητεί-
ας της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών 

στο τέλος της τετραετίας, ενώ ακόµα µεγαλύ-
τερο (64,3%) είναι το ποσοστό όσων πιστεύ-
ουν ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τε-
τραετίας. Υπενθυµίζεται ότι στην αντίστοιχη 
περσινή έρευνα -και παρότι βρισκόµασταν 
µόλις 10 µήνες πριν από την εξάντληση της 
τετραετίας- το 62% των πολιτών επιθυµούσε 
πρόωρες εκλογές.

Στον αντίποδα, το 12,8% των πολιτών επι-
θυµεί εκλογές σε δύο χρόνια, το 9,7% σε 12 
µήνες, ενώ το 10,2% επιθυµεί την άµεση προ-
κήρυξη εκλογών.

Την ίδια ώρα η κοινωνία ορίζει την ατζέ-
ντα, θέτοντας η ίδια τα ζητήµατα στα οποία 
ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει έµφαση 
το 2020. Η κοινωνία δείχνει να αντιλαµβάνε-
ται σταθεροποίηση της οικονοµίας, µε απο-
τέλεσµα η πορεία των οικονοµικών -ζήτηµα 
το οποίο τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην 
κορυφή- να περνά στη δεύτερη θέση. Αντιθέ-
τως, για τους πολίτες προτεραιότητα είναι η 
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυ-
γικού ζητήµατος σε ποσοστό 72,3%. Η πορεία 
της οικονοµίας και η ανάπτυξη έχουν υποχω-
ρήσει στη δεύτερη θέση µε 66,2% (ήταν στο 
77,6% το 2017 και στο 73,9% το 2018). Η 
κοινωνική σταθερότητα, η δικαιοσύνη και η 
συνοχή είναι στην τρίτη θέση µε 33,9%, ενώ 
στην τέταρτη θέση µε σηµαντική υποχώρη-
ση είναι οι ελαφρύνσεις στη µεσαία τάξη µε 
29%,  έναντι 52,4% το 2017 και 42% το 2018.

Το 86,2% των 
Ελλήνων ζητά 
να υπάρξουν 
διάλογος και 
συνεννόηση 
για την 
αντιµετώπιση 
των εθνικών 
προκλήσεων

Το 57,4% των πολιτών 
θέλει και το 64,3% 
προβλέπει εκλογές 
στο τέλος της τετραετίας

συνέχεια στη σελ. 16 »


