Δημοσκόπηση της Pulse RC για την «Εφημερίδα των Συντακτών»

Προβάδισμα 1% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει άνοδο 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,
φτάνοντας στο 24,5% ξεπερνώντας για μια μονάδα τη ΝΔ που φτάνει στο
23,5% -Μεγάλη πτώση για τη Χρυσή Αυγή, που παραμένει τρίτο κόμμα.
Προβάδισμα μιας μόλις μονάδας του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου,
δείχνει δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρία Pulse RC για την «Εφημερίδα
των Συντακτών».
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων (χωρίς
άκυρο/ λευκό και με αδιευκρίνιστη αποχή) ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 24,5% (σε σχέση με
23% τον Σεπτέμβριο) και η ΝΔ 23,5% (21,5%). Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με
10,5% (15%), το ΠΑΣΟΚ με 7,5% (8%), το ΚΚΕ με 6% (6%), οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες με 5% (4,5%), η ΔΗΜΑΡ με 3,5% (3,5%) και Άλλο Κόμμα με 8,5% (7%).
Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 11% των ερωτηθέντων (11,5%).
Σε ότι αφορά την εκτίμηση για την πρόθεση ψήφου ανά ομάδα ηλικίας, και
ειδικότερα για τα δυο κόμματα που προηγούνται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η μεν
ΝΔ υπερτερεί στην ηλικιακή ομάδα των «60 ετών και άνω» (35% η ΝΔ, 15% ο
ΣΥΡΙΖΑ), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπερτερεί σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
Συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα «18-29 ετών» ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να
συγκεντρώνει 26% έναντι 13% της ΝΔ, 20% έναντι 16%, στην ηλικιακή ομάδα «3044 ετών» και τέλος, στην ηλικιακή ομάδα «45-59 ετών» ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 28%
έναντι 18% της ΝΔ.
Στην ερώτηση για τον «καταλληλότερο για πρωθυπουργό», τον Αντώνη Σαμαρά
επιλέγει το 30% των ερωτηθέντων (29% τον Σεπτέμβριο) και τον Αλέξη Τσίπρα το
23% (21% τον Σεπτέμβριο). Κανέναν από τους δύο απαντάει το 45% (46%).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η δημοσκόπηση της εταιρείας «Pulse RC – Σ. Δημητρίου & Σία Ε.Ε.», διενεργήθηκε
για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών» το χρονικό διάστημα 10-16
Οκτωβρίου 2013, σε δείγμα 1.217 ατόμων με δικαίωμα ψήφου, τηλεφωνική, στο
σύνολο της χώρας. Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι
στρωματοποιημένη, τυχαία και οι σταθμίσεις έγιναν ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική
συμπεριφορά.

