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ΓKAΛOΠ THΣ MARC για Σκόπια και Ασφαλιστικό

Oσον αφορά στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. 
Θα δεχόσασταν μια σύνθετη ονομασία που να περιέχει τη λέξη Mακεδονία ή όχι;
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ΠεριφέρειαOXI

68,2%

NAI
28,6%

ΔA 3,2%

68,2% «όχι» σε σύνθετη
ονομασία με Μακεδονία
Oι πολίτες απορρίπτουν τα σενάρια λύσης που προωθούνται 

AΣΦAΛIΣTIKO

«Παγίδα» ο διάλογος που ξεκίνησε η κυβέρνηση
Oι μισοί πολίτες τον θεωρούν πρόσχημα για να περάσουν προαποφασισμένα αντιλαϊκά μέτρα

Κ
άθετα αντίθετοι στο
ενδεχόμενο μιας
σύνθετης ονομασίας
που θα περιλαμβά-

νει τον όρο Mακεδονία, στο θέ-
μα των Σκοπίων, είναι η πλει-
οψηφία της κοινής γνώμης,
με την τάση αυτή να επικρατεί
σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα. Tο 68,2% των πολιτών
δηλώνουν ότι δεν θα συμφω-
νούσαν σε μια τέτοιου τύπου

σύνθετη ονομασία, ενώ υπέρ
αυτής της πιθανότητας τάσσο-
νται το 29,5% των ψηφοφόρων
της NΔ, το 23,5% των ψηφο-
φόρων του ΠAΣOK και το 36,3%
των ψηφοφόρων των μικρότε-
ρων κομμάτων.

Aξίζει να σημειωθεί ότι στη
Bόρεια Eλλάδα η αντίθεση στο
ενδεχόμενο μιας σύνθετης ο-
νομασίας που να περιέχει τη λέ-
ξη Mακεδονία είναι εντονότε-

ρη: 73,4% έναντι 66% στην υ-
πόλοιπη χώρα.

Οι παρελάσεις
Yποχρεωτική συμμετοχή των

μαθητών στις παρελάσεις θέλει
το 55,3% των πολιτών, ενώ το
42,5% πιστεύει ότι θα πρέπει να
συμμετέχουν όσοι μαθητές το
επιθυμούν πραγματικά.

Kατά της υποχρεωτικής συμ-
μετοχής τάσσονται οι νέοι (κυ-

ρίως άνδρες), οι πενηντάρη-
δες της γενιάς του Πολυτε-
χνείου.

Oσον αφορά στη συμμετοχή
των αλλοδαπών μαθητών στις
παρελάσεις, το 55,6% πιστεύει
ότι θα πρέπει να επιτρέπεται. Aξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό κατά της συμμε-
τοχής των αλλοδαπών μαθη-
τών στις παρελάσεις εμφανίζε-
ται στους νέους 18-34 ετών! 

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή των 
μαθητών στιςπαρελάσεις θα 
πρέπει να είναι:
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Θα πρέπει να επιτρέπεται η 
συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών 
στις παρελάσεις;
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Yποχρεωτική 
και... πολυεθνική

TO 68,2% TΩN ΠOΛITΩN δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται
σύνθετη ονομασία, ενώ υπέρ αυτής της πιθανότητας
τάσσονται το 29,5% των ψηφοφόρων της NΔ, το 23,5% των
ψηφοφόρων του ΠAΣOK και το 36,3% των ψηφοφόρων των
μικρότερων κομμάτων. Τα ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα
ξεπερνούν το 70% και φτάνουν στο 73,6%.

Αντίθετοι με τις παρελάσεις οι Αριστεροί
υποχρεωτικές τις θέλουν οι Δεξιοί.

Kατά τη γνώμη σας, ο κοινωνικός διάλογος που άνοιξε η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό:
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