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ΜΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Ποιο κόμμα, κατά την άποψή σας,
φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη
για το κλίμα αναταραχής
το τελευταίο διάστημα;
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ΤAΚΗΣ ΜΟΥΣΑΦIΡΗΣ

EΦΥΓΕ ΑΠO
ΚΟΡΟΝΟΪO
Ο ΣΥΝΘEΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΓAΛΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
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«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ
JOHNSON & JOHNSON
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Γράφουν

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

Η Ελλάδα έχει θαλάσσια
σύνορα - Μεταναστευτικό,
ένας χρόνος μετά
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ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ
Η αύξηση της χρήσης
του πορνογραφικού υλικού
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
ΣΕΛ. 11

Τι απαντούν οι πολίτες σε δημοσκόπηση της INTERVIEW για την «P»

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΥΡΙΖΑ

για τη βία και τις συγκεντρώσεις!
Εγγυητής της ενότητας
του λαού ο Μητσοτάκης,
που συγκεντρώνει
το 51% έναντι του
17% του Τσίπρα!
ΣΕΛ. 4-6

Κατά την άποψή σας, ποιος είναι καταλληλότερος να εγγυηθεί
την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των Ελλήνων;

Σήμερα στη Βουλή η σύγκρουση κορυφής των πολιτικών αρχηγών

ΚΥΒEΡΝΗΣΗ: ΝEΟ ΠΑΚEΤΟ
ΣΤHΡΙΞΗΣ 2,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 7, 12-13, 26-27

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧYΕΙ ΓΙΑ
ΠEΤΑΓΜΑ «ΑΕΤΟY»
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡA ΔΕΥΤEΡΑ
ΣΕΛ. 7
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Δείχνουν ΣΥΡΙΖΑ
οι ψηφοφόροι
του
Δημήτρη Βασιλειάδη
Πολιτικός αναλυτής, Interview
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Συμφωνείτε με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων σε αυτήν την κρίσιμη για την διάδοση του κορονοϊού περίοδο;

Πώς κρίνετε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης
να καλούν τους πολίτες σε συγκεντρώσεις, ειδικά αυτήν την περίοδο;

Με αφορμή το περιστατικό ξυλοδαρμού στη Νέα Σμύρνη, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι κινδυνεύει
η Δημοκρατία στην Ελλάδα, ότι ζούμε ένα κρεσέντο βίας και πώς εγκαθιδρύεται καθεστώς
αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη θέση αυτή;

Θεωρείτε ότι η καταδίκη και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στην
ΕΛ.ΑΣ. και η διερεύνηση του θέματος είναι επαρκείς κινήσεις για να αντιμετωπιστούν οι ευθύνες που υπάρχουν;

GALLOP

Ε

πτά στους δέκα πολίτες τοποθετούνται αρνητικά στη διοργάνωση
δημόσιων συγκεντρώσεων την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που
διανύουμε. Ακόμα και οι μισοί ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι είναι λάθος οι συγκεντρώσεις και δεν επικροτούν τη φράση του Αλέξη
Τσίπρα να αναλαμβάνουν το ρίσκο υπερμετάδοσης του ιού!
Πάνω από ένας στους δύο πολίτες χρεώνει
την ευθύνη για το κλίμα αναταραχής στον ΣΥΡΙΖΑ (54%), με τη Ν.Δ. να ακολουθεί με 39%. Προφανώς κάποιοι χειρισμοί από πλευράς κυβέρνησης αξιολογούνται αρνητικά, γιατί το 39% δεν
είναι μικρό ποσοστό, όμως το πρόβλημα φαίνεται να χρεώνεται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ.
Έξι στους δέκα, πάντως, δεν ασπάζονται την
τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για εγκαθίδρυση καθεστώτος αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού στην Ελλάδα, με μεγάλη
μερίδα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να τάσσεται υπέρ των δηλώσεων του κόμματος για
«κρεσέντο βίας».
Η κοινή γνώμη δείχνει μοιρασμένη σχετικά
με το αν η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου και
οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη είναι επαρκείς για να κλείσει το θέμα του
ξυλοδαρμού. Φαίνεται ότι ο κόσμος θεωρεί
πως πράγματι υπάρχουν μέσα στην Αστυνομία
αποκλίνουσες συμπεριφορές που πρέπει να
ελεγχθούν. Επίσης, η Αστυνομία έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Το να ελέγχει απλούς πολίτες αν νόμιμα είναι έξω ή γύρω από το σπίτι τους και να
τους επιβάλλει πρόστιμο είναι κάτι που σίγουρα έχει φορτώσει τον αστυνομικό με αχρείαστο
αρνητικό φορτίο. Το θέμα είναι μεγάλο και βλάπτει σοβαρά την εικόνα της Αστυνομίας.
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Κατά την άποψή σας, χρειαζόταν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία
Νέας Σμύρνης ως απάντηση στο περιστατικό ξυλοδαρμού της προηγούμενης μέρας;

Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι καταλήψεις επί μέρες Πρυτανειών Πανεπιστημίων,
όπως το ΑΠΘ και αλλού, με την παρέμβαση της Αστυνομίας όπως ορίζει ο Νόμος;

Συντριπτικά σύμφωνη είναι η κοινή γνώμη με την αστυνομική παρέμβαση για
τη λήξη των καταλήψεων. Αν οι δικαιούχοι των ιδρυμάτων (καθηγητές και φοιτητές) δεν είναι σε θέση να κρατήσουν τον χώρο σε τάξη, δεν μπορώ να δω ποια
άλλη λύση θα μπορούσε να υπάρξει στο πρόβλημα.
Πάνω από ένας στους δύο πολίτες κρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλληλότερο να εγγυηθεί την ευημερία και την ασφάλεια των Ελλήνων, ποσοστό που σίγουρα δεν είναι το ποσοστό της Ν.Δ.! Για αυτό και παραμένει το «δυνατό χαρτί»
για το κόμμα του, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και το δικό του κόμμα.

Ποιο κόμμα, κατά την άποψή σας
φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη
για το κλίμα αναταραχής
το τελευταίο διάστημα;

Κατά την άποψή σας, ποιος είναι καταλληλότερος να εγγυηθεί την ενότητα,
την ασφάλεια και την ευημερία των Ελλήνων;

