Δημοσκόπηση της Metrisis για την εφημερίδα "Παραπολιτικά"

Δημοσκόπηση ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Μπροστά η ΝΔ - Σημαντική πτώση για τη Χρυσή Αυγή
δείχνει το βαρόμετρο της Metrisi για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Προβάδισμα 1,2 % στη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δίνει η δημοσκόπηση της Metrisis για την εφημερίδα
"Παραπολιτικά".
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 21, 9% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 20,7%.
Τρίτο κόμμα είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Χρυσή Αυγή με 5, 7%, ποσοστά
αισθητά μειωμένα σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
Ακολουθούν με ίδια ποσοστά (5,1%) το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,7%, ενώ
η ΔΗΜΑΡ συγκεντρώνει μόλις 1,9%.

Ποια είναι η γνώμη σας για τους πολιτικούς αρχηγούς;

Θετική - Μάλλον θετική

Αρνητική - Μάλλον αρνητική
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Π. Καμμένος
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Δ. Κουτσούμπας

14,6%

46%
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Πόσο ικανοποιημένος είστε από την πορεία της δικομματικής κυβέρνησης συνεργασίας;

Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές;

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Πιστεύετε ότι η δικομματική κυβέρνηση συνεργασίας θα πρέπει να εξαντλήσει την 4ετία;

Μεταξύ Α. Σαμαρά και Α. Τσίπρα, ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό;

Κατά τη γνώμη σας, η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση;

Ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα εγγυάται την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας
στην Ελλάδα;

Πιστεύετε ότι απειλείται σήμερα η Δημοκρατία στη χώρα μας;

Ποιος πολιτικός χώρος θεωρείτε οτι έχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε φαινόμενα πολιτικής βίας;

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Χρυσή Αυγή;

Πώς αξιολογείτε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής βίας;

Ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα φαινόμενα
πολιτικής βίας;

Η ταυτότητα της έρευνας
Επωνυμία εταιρείας: METRISI
Εντολέας της δημοσκόπησης: Εφημερίδα ''ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ''
Σκοπός της δημοσκόπησης: Πολιτική έρευνα
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος: Αντιπροσωπευτικό, βάσει της απογραφής ΕΣΥΕ 2001
Φύλο: Άνδρες 48,9% - Γυναίκες 51,1%
Ηλικία: 18 ετών και άνω, που έχουν εκλογικό δικαίωμα
Μέγεθος δείγματος: 1.105 άτομα
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές)
Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: 14-16 Οκτωβρίου 2013
Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη πανελλαδική δειγματοληψία
Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση του ειδικού συστήματος
τηλεφωνικών συνεντεύξεων CATI
Τυπικό στατιστικό σφάλμα: Τα ελάχιστα στατιστικά σφάλματα των ποσοστών πρόθεσης ψήφου
είναι για ΝΔ: +/-2,53% και ΣΥΡΙΖΑ: +/- 2,51%
Ελάχιστες βάσεις του δείγματος: Για τα πολιτικά κόμματα που συγκεντρώνουν βάση ψηφοφόρων
των οποίων το αστάθμιστο δείγμα είναι μεταξύ 60 και 100 ατόμων η ανάλυση επιτρέπεται, αλλά είναι
ενδεικτική

